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क्रमस्य कचिद् नियमस्य ,.. „^ 

रमस्य कचिद्ाथिकल्वस्य 

क्रमस्य विनियाजकत।याः 

क्रमस्य खाभिकम््रेतायाः 

तामे सवेदा प्रायञित्तानुष्ठानस्य 

गवामयनस्य पद्कग्मा प्रयुक्तायाः 
ए ॐ 

गवामयने माघपणेमास्याः पुरस्तादीक्तायाः 

गायचच्छन्दसः-- दृत्यादि मन्त्राणामनकच्छन्दस्कं विनियागस्य . 

गुवेनुगमनादौनां प्रतिनिमित्तमाट्तः 

गुवेनुगमनादीनामुपनयनोत्तरकालकव्यताया 

१९ 

१५ 



7 

अधिकरणम् । 

गाद्न दोना प्रकतिगासित।याः 

ग्रहाग्रतायाः ज्यातिष्टोमाङ्गतायाः 

ग्रदृषटकादीनां क्रलगिश्णषतायाः 

ग्रावस्तुताऽपि सामभक्षणस्य 

चतुधाकरण्याग्नेयमातचाङ्गतायाः 

चमसरामे अष्वस्वौः कटेतायाः 

चमसादो सम्म्ागोद्यप्रयोगस्य 

चमसाष्वयृणां द् सदर नियमस्य 

चमसाष्वयणां श्थक्तस्य . . # ५ 

चमसाष्वयणां बडत्वनियमस्य .. 

चससिनाम् शषभक्षस्य 

चातुवेणातिरि क्तस्य रथकारस्याधाने अधिकारस्य .. 

चिचादि शब्दानां यागनामघेयतायाः 

चिविण्यादौनां मध्यमचितावुपधानस्स 

चिचिण्यादौषटकानामग्रवङ्तायाः .. 

ॐ ~ 

च्ागस्येवाग्रोषामोौयपप्तायःः 

कऋेदनस्य शाख प्रयुक्तायाः 

जञ्जभ्यसानधम्माणां प्रकरण निवेशस्य 
दीनां + > = 

जया वेदिककम्प्राङ्तायाः 

जाघन्या अन॒त्कषेस्य 

जुकादरौनां साधारण्यस्य 

ज्यातिषटामविकाराणां अग्रिष्टामपूव्वेकताथा 

ज्यातिष्ट मस्य याजुवेदिकतायाः 

ज्यातिरामाङ्ग-याज्वा क्रययानित्यतायाः 

ज्यातिष्मादिषु पयेत्रतादौनासपि नित्यतायाः 

च्यातिष्टाम रीत्तणोयादीनामङ्तायाः 
[३ तिष्ट [त [५ [र 

ज्यातिष्टामात्कष प्रतिदामाननष्ठानस्य 

ख चोपत्म्। 

ष््ठा। पडङ्कः। 
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ख चौ पच्म्। 

अधिकरणम् । 

तत्ैवागनतूनां सानां मध्ये निवेशस्य 

तपम याजमानतायाः 

तप्त पयसि द्ध्यानयनस्यामिक्ताप्रयुक्ततायाः 

तरैवणिकभिन्रस्य निषादस्य रोद्रयागेऽधिकारस्य 

लापालौवतस्य प्येग्रिकरणगुणकलवस्य . - 

दक्तिणाग्रिक्ामानपकषस्य 

टण्डद्ानस्याथेकन्प्रेतायाः 

द्चिग्रदस्य नित्यतया: .. 

ट्ध्यादिद्रवयसफलत्वस्स 

टथ्यादे नित्यनैमित्तिकाभयाथेतायाः 

दशेषूणमासयाः च्राषेयस्यैवाधिकारस्य 

दशेषूणेमासादीनां प्रतिफलं एयगनुष्टानस्य 

दशपूणमासादीनां सव्वेकामाथेतायाः 

द्श्दै कतरे क्यनियमस्य 

दशादे मेदाद्याटत्या रामाटत्तः . . 

दर्शऽभ्युदये्टौ नैमित्तिकदेवतापनयस्य 

दात्तायणादौनां गुणतायाः 

दालुवारुणोष्टेः .. 1. 

दिगविभागस्यानुवाद्त।याः 

दीत्तषणोयादि-धम्माणामग्रिष्टामाङ्तायाः 

दी्ञादक्िणसाः प्रधानाथेतायाः 

दीज्ञादक्तिणावाक्याक्तानामेव ब्रह्मादीनां सप्नदशत्िक्रस्य 

दीत्तापरिम.णस्य द्वार् शादत्नियमस्य 

दौक्ताया इष्टिसिद्भतायाः 

दीचात्कपं तन्नियमानामप्यन्कषेस्य 

दष्टमुलकसमतयप्रमाण्धस्य , - 

द्वताभेद्कूतकम्परभटस्यं 

देवतासन्तक्रियाणासपचारः प्रतिनिध्यभावस्य 

दैवकम्म॑ णामद््गयनादिकालतायाः 

घ्ष्टा। 
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- चौ पचम् | 

अधिकरणम् । 

दैवताद्यवदानेषु पद्ाथेनु समयस्य 

दव्यगुणविधानस्य नियमाथेतायाः 

व्यद वतायुक्तानां यागान्तरतायाः 

द्रव्यभद्ऽपि कम्माभेदस्य .. 

द्व्यविशेषानक्तिकूत कम्र क्यस्य 

द्रव्यसंस्क रकम्यणां क्रत्वथेतायाः 

द्रव्यसंस्कारस्या ङ्गप्रधान थेतायाः 

दव्यापचारे व्रैकल्िकटरव्यान्तरानुपाद्ानस्य 

दाद्श्न्द नामाष्वय्थेवलस्य 

दःट्शःपसत्ताया अदहोनाङ्तायाः 

द्र 1 नातस्याभयप्रयाज्यतायाः 

धम्म जिज्ञासाप्रतिज्ञायाः ( प्रथमस्छ चेण) 

धनर प्रत्यत्तस्याप्रमाणतायः: (चलुथेसद तेण) . . 

धम्म प्रामाण्यस्य परीच्छतायाः (दलोयस्हर चेण) 

घम्म ल च णस्य (दधि तोयस्छ तरेण) 

म्भ वेदस्य प्रामाण्यस्य (पञ्चमस्चेण) 

भ्रवाज्यादिभिः खिष्टकुददिश्वाननुष्ठानस्य 

नतु प्रतौकेदित्यादिना सोसकालवाधस्य 

नानाबोजेषटौ उलखलादनां तन्तरतायाः 

नारिष्ट ।मस्थापद मपूव्वेतायाः 

निगद्) नां यजुस्लस्य 

नित्यकम्मेणाऽनित्यप्रारव्धकम्\णख द्रव्यापचार प्रतिनिधिना समापनस्य . * 

नित्ये यथाश्त्यङ्गानुष्ठानस्य 

निनयनस्य प्रतिपत्तिक्धःतायाः 

निम्भैन्यगश्व्स्य चै गिकलस्य 

निवेपनादौनासथेनुसारेण व्यवस्थितविष्यतायथाः 

निवोतस्य थेवादतायाः 

सैमित्तिकानां वारैद्भिरादोन।मनित्या्थंतरस्य 
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सचीपच्म्। 

अधिकरणम् । 

्ैवारचरोराधाना्ेतायाः ५ नि. ४ 

पञ्चशरावनिव्वापस्य कम्मान्तरतायाः .. 

पच्चशरावयागस्य मैमित्तिकदशेयागाङ्गतायाः 

पनरा यावदुक्ताशोत्रद्यचय्यादावेवाधिकारस्य .. .. .. 

पदाथेप्राबल्यस्य र* 

पयेव्रतादौनां क्रतुधम्मतायाः ~  .. 

परिक्रीतानागल्िजां सद्खाविश षनियमस्य न 

परूषि दितादीनामनुवादतायाः -* ः - 4 

पवमानेष्टोनामसंस्छतेऽग्रौ कन्यायाः 

पश्एसोमापूव्वेतायाः 

पञ्चेकल्वादेविवच्तायाः .. 

पाठक्रमापे क्षया श्रतिक्रमस्य बलवत्तायाः . 

पालोवतभत्तणे इन्द्रादीनामनु पलक्षणस्य . - 

पालोवतशषभच्ते चिंशतामन्पलक्षणस्य 

पालोवतशेषभक्ते लषटुरनुपलक्णोयतायाः० = „, =“ ,. 
पिण्डपिद्टयन्ञस्यानङ्गतायाः 

पिच्रकम्मैणाऽपरपच्तकालतायाः . . 

पनराधानं भ्रति वद्धवनुगसद्रयस्य निमित्ततायाः 

पुरोडाश्विभागस्य भक्षायेतायाः. - 

पुरोडाशस्य खिषटकदप्रयुक्ततायाः ४ ८ ४: न 

पुरोडाण्णभिवासनान्तस्य दणऽनपकषेस्य ..  .- 

पूतिकस्य सोमप्रतिनिधिलस्य .. ०. 

चग्णपेषणस्य चरावेव निवेशस्य . . 

चष्णपेषणस्य विकतो विनियोगस्य ..  .. 
चव्णपेषणस्येकदे वलये निवेशस्य .“ 

प्रकरणस्य विनियोजकतायाः .. 3 ५ ह ०. 

प्रजापतित्रतानां पुरूषाथेतायाः .. (६ ०. 

प्रतिज्ञायाः .. = छ १. १८०२१. 

प्रतिनिधिना प्रारनग्धे कम्पि ग्रुतद्रयलाभेऽपि प्रतिनिधित्व समपनस्य 
8) 



९० ख ची पज्म्। 

अधिकरणम् । 

परतिनिंधिष्वपि सृष्यधम्म्रानुष्टानस्य „4 ् ॐ; 

प्रतिनिष्यपचारे उपात्तद्रव्यसदशस्य पुनः प्रतिनिधिलस्य ~ - 

प्रतिषिद्धकम्पेणामनुष्ठानऽनिष्टापातस्य ..- & ४ 

प्रतिषिद्धद्रवयस्य प्रतिनिधिलाभावस्य ष ॐ १४ 

प्रतिदामे सायमग्रिदो चग्रश्टत्यारम्भस्य .. द > 

प्रथमादीनां तिद्धृणाम्पसदां खस्थानाटनेः ६ 

प्रधानकम्मेलक्तषणस्य  .. ध 1 4 

प्रधाननिव्ं दकल अङ्गनिव्वेद्ापय्योप्नस्यापि म्ष्यस्योपादानस्य 

प्रयाजादौौनाम् एकाद् शादि सह्याः सव्वंसम्पाद्यतायाः 

प्रसागवचनात् चोदकस्य बलवच्चस्य 3 स ^ 

प्रयाजनायाग्यस्य मुष्यस्य सत्वेऽपि प्रतिनिध्यादानस्य ५ 

प्रवग्यनिपेधस्य प्रथमप्रयागविषयतायाः 

प्रत्या माचणःदीनां सोमिकपव्वेभावित याः 

पराकतपु राडाश्णादीनां निधानस्य. . थ: ४ ॐ 

प्राणण्दादिश्ब्दानां सुत्यथेतायाः.- = -* ~~ 
प्राथमिकणशषात् खिषटकद्ानुष्ठानस्य ४ 

£ 

प्रासनस्य प्रतिपत्तिकम्प्रतायाः .. 4 [६ ५५ 
तै # ~ 

प्रात्तण्णादिषपदानां यागिकतायाः .. ० 2: १ 
ॐ > ६ ९ 

ग्रषप्रंषाथयोः घरथक्तषटतायाः > & 2 ् 
ॐ ॐ ९५ 3 

प्रेष षाथेयाः यथाक्रममाष्वय्येव ग्रौप्रतायाः > ५ 

फलचमससय दज्याविकारतायाः .. छ जः ३४ 

वाङ्कल्यन ष्पद शस्य 9 र ध छ 

ब्राद्मणनिव्वेचनस्य .. ५.4 ध ^ ५ 

ब्राह्मणपाठात मन््रपाठस्य बलोयस्लस्य .. ५ 

ब्राह्मणस्यापोष्टिसामयेः पोव्वपय्यानियमस्य 

तराद्मणानामेव राजन्यचमसानुप्रसपणस्य . - ग ~ 

भक्तणऽनुवषटकार देवताया अनुपलच्षणस्य. - ° धः 

11 
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स चो पचम्। 

अधिकरणम् । 
2 लिङ्ग [4 (विलिये { 

भच्मन्ताणां यथालिङ्ग ग्रदणादो [न + ॥ ^ 
£ 

भस्यनुज्ञापूव्वेकलस्य . - १ > ५ ४ 

भिन्नकल्पयारपि राज्ञः पुरोदितस्य च कुलाययन्ञेऽधिकारस्य . - ॥ 3 

कक # ॐ # ॐ # ॐ # = च # ॐ ॥ ३ 

भेदनादि निमित्तकद्दामस्य दशेपूणेमासाङ्गतायाः 

मन्त्रनिव्वेचनस्य ध ५ 2:41 ४ 

मन्ततलिङ्गस्य . . ५४ क = 

मन्त्राभिभूतिरित्यादः भक्तयामोत्यन्तस्य एक शस्रतायाः 

मन्त्राविधायकलस्य .. र 

मललवद्रासःसंवाद निषेधस्य पुरुषधर्प्तायाः ० ४ \ 

मानेापावददरणादीनां सोममाचधम्प्ेतायाः . . 

मासाग्रिदात्रादीनां क्रलन्तरतायाः क ह + ६. 

सष्डक्रमेण गेयस्य पूव्वेमवदानादयनुष्टानस्य = प ~ 

मुष्ापचार तत्परत्र तद्यैवोपादानस्य „~ 

मुष्टिकप।लादौनां समुदायानु समयस्य 

म॒ष्टौकरणादौनां कुक्लप्राकरणिकाङ्गतायाः.. ~ > 

खेच्छप्रसिद्वाथध्रामाणधस्य . 

यजमानश्ब्दस्य प्रस्तरादि सुत्यथेतायाः . - ६. ** 

यजुलं्चणस्य . - न 

यज्ञानामश्रिष्टोमपूत्वेकतायाः ५; 

यज्ञायधानामनुवादतायाः भ ८ 

यागखरूपनिरूपणस्य .. =+ 

यागादिकम्मेणां खगेादिफलसाधनतायाः .. * 4 

यागादिषु मनुष्वसैवाधिकारस्य „~ ~. 

यागादिषु स्नीपुंसोरुभयारधिकारस्य  . - 

यागेऽङ्गदीनस्याप्यधिकारस्य *° ५ ५ 

यागे दम्पत्योः सडहाधिकारस्य .. ,. 

यागे निषेनस्याप्यधिकारस्य त $ "सः, 
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१ ख चो पत्रम् । 

अधिकरणम्। | षष्ठा। पङ्किः। 

याग ष्रद्रस्यानधिकारस्य ~ ~~ = = ==. द 

याजमानसंस्काराणां रुक्सप्रतिमाकात् पूव्वेभावितायाः => "धद 
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भा. 

ममां सा-द शनम् ¶ 

सभाष्यम् ॥ 

4 

व क 

पयमेऽध्याये ९ पादः ॥ 

अथातो धमजिज्नासा॥ १॥ 

लोके येष्वथेषु मरसिद्धानि पदानि, तानि (सति सम्भवे) 
तदथान्येव खूतेप्वित्यवगन्तव्यम् ; नाध्याद्ारादिभिरेषां परि- 
करपनोयोग्थेः परिभाषितव्यो वा। एवं बेद्वाक्यान्येव एमि 

व्याख्यायन्ते; इतरथा वेदवाक्यानि वयाख्येयानि, खपदाथाश्च 

व्याख्येयाः, +प्रयलगौरवं प्रख्ज्येत। तच लोकेयमथशब्दो 

त्ताद्नन्तरस्य म्रक्रियाया दृष्टः, नचेद् किञ्चिद् त्तमुपलभ्यते ; 
भवितच्यन्तु तेन, यद्खिन् सति अनन्तरं धमजिन्ञासा?वकरप्यते ; 
तथाद्धि भ्रसिद्धपदाथकः स कल्पितो भवति, तत्तु वेदाध्ययनं, 

तस्मिन् हि सति साग्वकरप्यते। “नेतदे वं, अन्यस्यापि कमेणो- 
ग्नन्तरं घम जिज्ञासा युक्ता प्र।गपि च वेद्ाध्ययनात्'। उच्ते,-- 
माट्रशान्त् धमेजिक्ञासां अधिछ्लत्याथशब्दं भ्रयुक्तवानाचाय्यः, 
या वेद्ाध्ययनमन्तरेण न सम्भवति । कथं१। वेद्वाक्यानाम- 
नेकविधो विचार इह वत्तिष्यते। अपिच नेव वयमिह 

#अच्रद्तोति पाठो भवितु युक्तः| पयनङ्त्यत्र खयन डति का० सं। 
५ 



२. मोमांसा-दभने 

भा. वेदाध्ययनात् पूवे" घमजिन्छाखायाः अतिषेधं शिष्मः, परग्ताचा- 

नन्तव्यम्, नद्येतदेकं वाकं पुरस्ताच्च वेदाध्ययनात् धमजिज्ञासां 
भ्र तिषेधिष्यतिः, पर स्ताचानन्तय्य प्रकरिष्यति, भिद्येत दि तथा 
वाक्यम्, अन्या हि वचनव्यक्तिरस्य पुरस्तात् वेद्ाध्ययनाद्खमं- 
जिद्वासां प्रतिषेधत, अन्या च परस्ताद्ानन्तव्येमुपदिशत, 

“वेदानधोत्व'- इति एकस्यां विधोयते अनूद्य अनन्तस्य", 
विपरोतमन्यस्याम् ; अधे कत्वाच्च एकवाक्यतां वच्यति। किञ्चा- 
धोति वेदे दयमापतति, गुरुकुला च समा वत्तितव्य, वेदवाक्यानि 
च विचारयितव्यानि ; तत्र "गुरुकुलान्मा समावत्तिष्ट, कथं न 
वेदवाक्यानि विचारयेत् £ इत्येवमयाग्यमुषदेशः। “यद्येवं, न 
तदि वेदा्रयनं पूवे" गम्यते, एवं हि समामनन्ति “वेदमधीत्य 

सायात् इति, इह च वेदमधीत्य सास्यन् धर्म जिज्ञासमानः 
इममाम्नायमतिक्रामेत्! न चाम्नायो नाम अतिक्रमितव्यः"। 
तदुचमते,--अतिक्रमिष्याम इममाम्नाम् अनतिक्रामन्तो वेद्- 
मथ॑वन्तं, सन्तमन्थकमवकल्पयेम ; दृषो हि तस्याधः कमाव- 
बोधनं नाम। नच तस्याध्ययनंमाचात् तचभवन्तो याज्ञिकाः 

फलं समामनन्ति, यदपि च समामनन्तोव, तचापि ‹द्व्य- 

संस्कारकमखु पराथत्वात् फलयतिरथंवादः स्यात्--इत्वर्थ- 
वादतां वच्यति। न च “अधोतवेदस्य क्ञानानन्तय्येभमेतत् 

विधोयते'। नद्यचानन्तय्यस्य वक्ता कथिच्छब्टोःस्ति £ पूवे- 
कालतायां त्का स्मर्यते, न चानन्त्यं । दष्टार्धता वाग्धययनस्य, 
आनन्त्यं व्यादन्येत! लच्तण्या त्वेषोग्धः स्यात्, न वेदं 
्तानमद़् टा्थ' विधीयते ; किन्तु लच्तणया असला नादिनियमस्य 
पर्यवसानं वेदाध्ययनसमकालमाङ्गः; “वेदमधीत्य लायात्, 

“गुरुकुलात् मा समावत्िष्ट--इति चअटटाथैतापरिहारायेव। 

# प्रतिषेध यिच्यतीति क!० ० ॥ 
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भा. तस्मात् वदाध्यय नमेव पूवभभिनिवत्यानन्तरं घमा जिद्ासित्यः 

खघ. 

भा. 

--इति अथशब्दस्य सामथ्यम्। नच ब्रूमोःन्यस्य कमेणोः नन्तरं 

धमेजिक्ञासा न क्तेति ; किंतु वेदमधीत्य त्वरिदैन न कात, 
अनन्तरं घमा जि्नासितवय --इति अथशब्द स्यार्थः ॥ 

अतःशब्टो ठत्तस्यापटे शको देत्वथः, यथा, चेमखमित्तोग्यम्, 
अतोगहमस्मिन् देशे प्रतिवसामोति, एवं, अधोतो वेदो धम- 

जिद्वासायां हेतुतः, अनन्तरं धमा जज्ञसित् इति अचतः- 
शब्दस्य सामथ्येम्। धमय हि वेदवाक्यानि विचार यतुमनघी- 
तवेदो न शक्रुयात्, अतः (एतस्सात् कारणात्) अनन्तरं घमः 

जिन्न सितुमिच्छेदित्यतःशब्दस्याथः ॥ 
धमाय जिद्ञासा धमेजिक्कासा, सा हि तस्य ऋातुमिच्छा। 

स कथं जि्ञासितव्यः?। को धर्मः, कथंल च्णः, कान्यस्य साध - 
नानि, कानि साधनाभासानि, किंपरस्चैति। तच को धमः, कथं 

लच्तणः- इति एकेनेव त्रेण व्याख्यातं _ ‹चोद्नालत्तणोग्था 
धमः-इति। कानि अस्य साधनानि, कानि साधनाभासानि, 
किंपरश्चेति शेषलच्णेन व्यास्यातं, क पुरुषपरत्वं, क वा पुरुषो 
गुणभूतः {इत्येतासां प्रतिन्लानां पिण्डस्येतत् खम् (अथातो- 

धमे जिज्ञासा इ ति। “धर्मः भरसिद्धो वा स्यात्, अप्रसिङ्घोवा?स 
चेत्प्रसिद्धः, न जिज्ञासितव्यः ; अथाप्रसिद्धः, नतरां ; तदेतद नथेकं 
घर्मजिकज्ञासा प्रकरणं, अथवाग्थवत् ? धर्म" प्रति हि विप्रतिपन्ना 
बङ्विदः,-केचिदन्यं धमेमाज्ञः, केचिदन्यं; सोग्यमविचाय्य 
प्रवत्तमानः कच्चिदेवोपाददानो विद्न्येत, अनथ च ऋच्छेत्, 
तस््माङ्गमा जिज्ञासितव्य इति; स दि निःजओेयसेन परुषं संय॒न- 
त्ीति प्रतिजानोमद्े। तदभिधोयते 

 चोदनालसखशोऽर्थो धमः ॥ २॥ 

चोदना-इति क्रियायाः प्रवत्तकं वचनमाज्ञः; आचाय्य- 
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भा.चोदितः करोमोति हि दच्यते। लचयते येन तल्लच्छणं धूमो 

लच्तणमभरेरिति हि वदन्ति। तया यो लच्यते, सोभ्ः पुरुषं 

निःओेयसेन संयुनक्तीति प्रतिजानीमद्े। चोदना हि भूतं, 
भवन्तं, भ विष्यन्तं, ख च्मं, यव तं, विप्रक ट मित्ये वंजातीयकमथः 
शक्तोत्यवगम यितु, नान्यत् किञ्चन्यम् ; नन्व तथाभूतमप्यथ 
ब्रयाच्चोदना, यथा यत्किञ्चन लौकिकं वचनं,-नद्यास्तौरे 
फलानि सन्ति- इति; तत् तथ्यमपि भवति, वितथमपि भव- 

तोति। उचते, विप्रतिसिद्धमिदमुचाते, “व्रवीति वितथच्च' 

इति, ब्रवोति- इति उच्य्रतेःवबोधयति (बुध्यमानस्य निमित्तं 
भवति) इति, यद्धिंञ्च निमित्तभूते सति अवबुध्यते सोग्वबोध- 
यति; यदि च चोदनायां सत्यामचचिद्दोच्ात् खगा भवतीति 

गम्यते कथमु च्ते,-न तथा भवतोति ; अथ न तथा भवतोति, 
कथमववुभ्यते  असन्तमथैमवबुध्यते-इति विग्रतिसिद्धम्। नच 
° खर्गकामो यजेतः- इत्यतो वचनात् सन्दिग्धमवगम्यते,- 
मवतिवाखमा न वा भवति-इलि। नच निखितमवगम्य- 
मानमिदं मिथ्या स्यात्, यो हि जनित्वा प्र्व॑सते--नेतदेव- 
मिति, स मिथ्याप्रत्ययः; नचैष कालान्तरे, यरुषान्तरे, अव- 
स्थान्तरे, देशान्तरे वा विपय्यति। तस्त्मादवितथः। यत्त॒ 
लोकिकं वचनं, तचत् प्रत्ययितात् पुरुषात्, इद्दियविषयं वा, 

` अवितथमेव तत्; अथाप्रत्ययितात्, अरनिन्रियविषयं वा, तावत् 

पुरुषवुद्धिप्रभवमग्रमाणएम्, अशक्यं हि तत् पुरुषेण ज्ञातुग्टते 
वचनात् । “अपरस्मात्पौरुषेयादचनात् तद वगतम्- इति चेत्। 
तदपि तेनेव तुल्यम्, नेवंजातीयकेष्वथष युरुषवचनं भरामाप्य- 
मुधेति, जात्यन्धानामिव वचनं रूपविशेषेषु ˆ नच विद्षामुपदे शो 
नावकरप्यते, उपदिष्टवन्तख॒मन्वादयस्तद््ात् पुरुषात् सन्तो 
विदितवन्त श, यथा चक्षषा रूपमुपलभ्यते इति दशनाद वाव- 
गतम् । उचप्रते। उपदेशा हि व्यामोद्धादपि भवन्ति, असति 
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भा. व्यामोद्े वेदादपि भवन्ति। अपिच पौरुषेयादचनात् “एवं 

अयं पुरुषो वेद् इति भवति प्रत्ययः, न “एवं अयमथः 

इति; विञ्चवते दि खर्वपि कञ्चित् पुरुषछतात् वचनात् 
मत्ययः, नतु वेद वचनस्य मिथात्वे किञ्चन पभ्रमाणमस्ति। “ननु 
सामान्यतोदट्रषटं पौरुषेयं वचनं वितथमु पलभ्य वचन साम्यादि- 
दमपि वितथमवगम्यते'। न अन्यत्वात्, न न्यस्य वितथभावे- 

न्यस्य वैतथ्यं भवितुमदति, अन्यत्वादेव, न ह देवदत्तस्य 
ग्यामत्वे यज्ञ दत्तस्यापि ज्यामत्वं भवितुमदेति। अपिच “पुरुष- 

वचनसाधम्यात् वेदवचनं वितथम् इति अनुमानं पद शा- 

द वगम्यते, पत्य तस्तु वेदवचनेन प्रत्ययः, नचानुमानं प्रत्य त्- 

विरोधि प्रामाणं भवति। तस्माचोद्नालचणोग्धः य खारः । 
° एवं तद्दि ओय सकरो जिज्ञा रितः, किं धमजिज्ञा सया ?। उचते, 
--य एव ेयक्करः, स॒ एव धमशब्दटे नोचते। कथमवगम्यतां १। 
यो दि यागमनतिषति, तं ˆधामिकः- इति सुमाचच्तते, यख 
यस्य कत्ता, स॒ तेन व्यपदिग्यते, यथा पावकः, लावक इति; 

तेन यः पुरुषं निःेयसेन संयुनक्ति, स धमशब्दे नोच्ते। न 
केवलं लोके, वेदेःपि “यद्धेन यज्ञमयजन्त देवाः, तानि धर्माणि 
प्रथमान्यासन् - इति यजतिशब्द् वाचमेव धमः समामनन्ति। 
उभयमिद् चोदनया लच्यते, अथाग्नर्थसख इति; कोग्धः? 

यो निःखेयसाय, ज्योतिष्टोमादिः। कोम्नथंः? यः प्रत्यवायाय, 
श्येनो, वचः, इषुरित्येवमादिः। तत्र “अनथा धर्म उक्तो मा 
भूत् इति अथग्रदणम्। कथं पुनरसावनथः?। ददिंसा हि सा; 
दिखा चप्रतिसिद्धेति। कथं पनरनथंः कत्तव्यतयोपदिग्यते १। 
उचते! नेव भये नादयः कन्तव्या विज्ञायन्ते, “यो हि दिंसितु- 

मिच्छेत्, तस्यायमभ्युपायः-इति हि तेषामुपदेशः, श्येने- 
नाभिचरन् यजेत- इति हि समामनन्ति, न “अभिचरितव्यम्' 

--इति। ननु (अशक्तं इदं खतं, इमावथावभिवदितुंः चोदना- 
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लच्तणो धर्मः, न इद्धियादिलच्छणः; अयश्च धमः, न अनथ 

इति; एकं हीदं वाक्यं, तदेवंखुति भिद्येतः। उचयते,- यत्र 

वाक्ादथाग्वगम्यते, तत्ैवम्, तत्तु वैदिकेषु, न वेषु, अन्यतो- 

व्वगतेम्धं “खचरं एवमथमिदम्- इत्यवगम्यते ; तेन च (एक 

देशः खूचयते- इति खच; ततर भिन्नयोरेव वाक्छयोरिमावेक 

दे शा वित्यवगन्तव्यम्। अथवा अर्थस्य सतञ्योद नाल णस्य धम- 
त्वमु चते इति एकाथमेवेति । 

तस्य निमित्तपरीष्टिः ॥ ३ ॥ 

उक्तमस्माभिः ° चोद् नानिमित्तं घमस्य इानम्' इति; तत् 

म्रतिज्ञामातरेणोक्तम्, इ-दानों तस्य निमित्तं परीक्तिष्यामदे,- 

किं चोदनेवेति, अन्यद्पीति; तस्मान्न तावन्निख्यीयते "चोद्ना- 
लच्षणोग्था धमः -इति। तदु्धपते 

तत्प्रयोगे परूषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत् प्रत्यक्षम् 
अनिमित्तं विद्यमानो पलम्भनत्वात् ॥ ४॥ 

इदं परीच्यत,-म्रत्यत्तं तावद्निमित्तं। किंकारणं?। एवं- 

लच्तणकं हि तत्, सत्संप्रयोगे पुरुषस्य दऋ्धयाणां बुद्धिजन्म, तत् 

भत्यत्तं (सति इ न्दरियाथेखम्बन्धे या पुरुषस्य बुद्धिजायते, तत् 

प्रत्यच्त), भविष्यन् च एषोग्या न ज्ञानकालेगस्तोति, सतज 
तदु पलम्भनं, नासतः । अतः भरत्यच्तमनिमित्तं। बुद्धवा, जन्म 
वा, सन्निकषा वेति नैषां कस्यचिदवधारणाथमेतत् खतं; सति 
इद्धियार्थसम्प्रयोगे, नासति इत्येतावदवधाच्यते, अनेकस्िन्न- 

वधास्यमाणे भिद्येत वाक्छं। अत्यन्तपूवेकत्वाचानुमानोपमा- 
नाथा पत्तीनामप्यकारणत्वमिति ॥ 

अभावोप्पि नास्ति यतः 
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९ अध्याये ९ पादः ॥ ७ 

ओत्पत्तिकस्त॒ शब्दस्याथन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमृप- 
देशेऽव्यतिरेकश्चाथेऽनुपलब्ये तत् प्रमाणं 

वाद रायणस्यानपेष्त्वात् ॥ ५ ॥ 

 “ओौत्पत्तिकः- इति नित्यं ब्रमः, उत्पत्तिडिं भाव उचते 
लच्षणया‰ । अवियुक्तः शब्दां योभावः सम्बन्धः, नोत्पन्नयोः 
प खात् सम्बन्धः, ग्रौत्पत्तिकः शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः, तस्य (अग्निः 
होचादिलच्तणस्य धमंस्य) निमित्तं प्रत्यच्छादिभिरनवगतस्य। 
कथं १। उपदेश्यो हि भवति, (उपदे शः" इति विशिष्टस्य शब्द्स्य 
उच्चारणं । अव्यतिरेकखच ज्ञानस्य, न, हि तदुत्पन्नं ज्ञानं 
विपय्यति ! यच्च नाम ज्ञानं न विपर्येति, न तत् शक्यते वल 
“न एतदेवम्ः- इति ; यथा विज्ञायते, न तथा भवति, यथै 
तन्न विज्ञायते, तथेतदिति, अन्यदस्य हदये, अन्यदाचि स्यात्, 
एवंवदतो विरूद्धमिदं गम्यते, अस्ति नास्ति वेति। तस्मात् 
तत् प्रमाणमनपेत्तत्वात्। न द्येवंसति प्रत्ययान्तरमपेचितव्ं, 

पुरुषान्तरं वापि, अयं प्रत्ययोद्यसौ । वाद रायणएयदहणं वाद्- 

रायणस्थेदं मतं कीत्तयते बादरायण पूजयितुं, नात्मीयं मतं 
पय्युद सितुम् ॥ 

इत्तिकारस्तु अन्यथेमं अन्धं वणेयां चकार ˆ तस्य निमित्तप- 
रीष्टिः- इत्येवमादि, न परील्तितव्यं निमित्तं, प्रत्यत्तादीनि 

हि भसिद्धानि प्रमाणानि, तदन्तगेतं च शाखं, अतस्तद्पिन 
परोल्तितव्यम्। “अच्रोचरते,- व्यभिचारात् परीद्ितव्यं,- 
स्यु क्तिका हि रजतवत् प्रकाशते यतः, तेन प्रत्यन्तं यभिचरति, 

तन्मूलत्वाचानुमानादीन्यपि। ततापरौच्य प्रवत्तमानोग्धात् 
विद्धन्येत, अनथ ` चाञ्मुयात् कदाचित्" । नैतदेवं, यत् मत्य च, 

# लच्तणया अवियक्तः, इतिवा पाठः॥ 
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भा. न तत् चभिचरति, यत् यमिचरति, न तत् प्रत्यच्तं। किंतर्हि 
प्रत्य चं 2। ˆ तत्संप्रयोगे पुरुषस्य इ यानां बुद्धिजन्म सत्त्यं , 
यच्िषयं ज्ञानं, तेनैव संप्रयोगे इ्धियाणां, पुरुषस्य बुद्धिजन्म 
सत्प्रत्यत्तं; यदन्यविषयज्!नमन्यसंप्रयोगे भवति, न तत् 

म्रत्यत्तं। कथं पुनरिदमवगम्यते! इदं तत्संयोगे, इःदमन्य- 
संप्रयोगे इति। यत् न अन्यसंम्रयोगे, तत् तत्संप्रयोगे. एतदिप- 

रीतमन्यसंप्रयोग इति। ˆकथं ज्ञेयं ? यत्सुक्तिकायामपि रजतं 

मन्यमानो रजतसंनिकछ्टं मे चन्त रित मन्यते । बाधकं हि यच 

ा नमुत्पद्यते, नेतरेवं, मिथ्याज्ानमिति, तत् अन्यसंप्रयोगे, 
विपरीतं तत्संप्रयोगे इति। भराग्बाघकन्ञ्ा नोत्पत्तेः कथमवगम्यते £ 

यदा न तत्काले सन्यग्न्ञ्ानस्य मिश्यास््ानस्य वा कञिदिशेषः'। 

यदा हि च्टुरादिभिरुपदहतं मनो भवलि, इ द्धियं वा तिमिरा 
दिभिः, सौच्छादिभिवोद्धो वा विषयः, ततो मिध्याज्ानं, अनु- 

पद्टतेषु हि सम्यक्ञानं; दरद्ियमनोग्धंसंनिकषा द सम्यक्- 

्ानस्य हेतुः, अरति तस्िन्मिश्याद्धानं, तदुभयगतो दोषो 
मिथ्याज्ञानस्य देतुः; दुष्टेषु दि ज्ञानं मिथ्या भवति। कथमव- 
गम्यते ?। टोषापगमे संप्रतिपत्तिद्शनात्। कथं दृष्टाद् ्टावगमः ? 
द्रति चेत्। प्रयलेनान्विच्छन्तो न चेदोषमवगच्छेमदहधि, प्रमाण 

भावाददुषटमिति मन्येमह्ि। तस्मात् यस्यच दृष्टं करणं, यत्र च 
मिथ्येति प्रत्ययः, स एवारमोचीनः प्रत्ययो नान्य इति। 

ननु “सतै एव निरालम्बनः खभ्रवत्प्रत्ययः, प्रत्ययस्य 
हि निरालम्बनता-खभाव उपल्तितः खरे, जायतोण्यि 

“स्तम्भः'- इति वा (कुद्यः- इति वा प्रत्यय एव भवति; 
तस्मात्सोऽपि निरालम्बनः'। उचयते,-“ सतम्भःः- इति जा- 

यतो बुद्धिः खपरिनिखिता कथं विपयसिष्यतीति १। “खभे- 
प्प्येवमेव सुपरिनिखिताण्ण्सीत्, म्राकप्रबोघनात् न तत्र 

कञ्िदिशेष इति। न, खमे विपययद् शनात् ; अविषय 



९ अध्याये ९ पादः॥ € 

भा. याच्च इतरस्िन्। ˆतत्सामान्यादितरचापि भविष्यति इति 

चेत्। यदि प्रत्ययत्वात्खभ्रप्रत्ययस्य मिश्याभावः, जाग्रत्म्रत्यव- 

स्यापि तथा भवितुमद्देति। अथः “म्रतीतिस्तथाभावस्य हेतुः । 
न शक्यते “ म्रत्ययत्वात्† अयमन्यः- डति वक्तु। अन्यतस्तु खभ- 

रत्ययस्य मिथ्याभावो विषयेयाद् वगतः[। कुतः {इति चेत्। 

सनिद्रस्य मनसो दौबेल्यान्निद्रा मिश्याभावस्य हेतुः खभरादौ 

खभ्रति च। सुषुप्तस्याभाव एव ; अचेतयन्नेव दि ‹सषुप्त -- 

इत्युच्ते । तस्माञ्जाग्रतः मरत्ययो न मिथ्येति ॥ ननु 'जायतोप्पि 
करणदोषः स्यात्'। यदि स्यात्, अवगम्येत !। “खभदशनकालेण्पि 

नावगम्यते--इति चेत्। तच प्रबुद्धो छवगच्छति ˆ निद्राक्रान्तं 
मे मनः आसीत् इति। 

“रन्यस्तु। कथं । अथेक्ञानयोराकारभेदं नोपलभामदे । 
मतपरत्ता च नो बुद्धिः, अतस्त द्धिन्नमथंरूपं नाम न किञ्चिदस्तीति 

पश्यामः' । स्यादेतदेवं, यद्यधाकारा बुद्धिः स्यात्; निराकारा 
तुनो बुङ्खिः, आकारवान् बाद्योण्ः; सदधि बदह्धिद् शसंबद्धः 
भत्यत्तमुषलभ्यते। अथंविषया हि प्रत्यत्तवुङ्खिः, न बुद्यन्तर- 
विषया ; च्षणिका इहि सा, न बुद्धान्तरकालमवस्थास्यते इति। 
“उत्पद्मनेवासौ जायते, ज्ञापयति च अधान्तरं, प्रदीपवत् 
इति--यत् उचेयत। तन्न । नद्यज्कातिन्य कञ्चिद् बुद्खिमु पलभते । 
ऋते तु अनुमानाद् वगच्छति, तत्र यौगपद्यमनुपपन्नं। ननु ˆउत्- 
पन्नायामेव बुद्धौ ‹ज्ातोग्धेःः इत्यु चयते, नानुत्पन्नायां, अतः 
पूर्व बुद्धिरुत्पद्यते, प चात् ज्ञातोग्थेः। सत्यं, पूवे बुद्धिरुत्पद्यते, न 

* अच ‹ प्रत्येतीति" इति अधिकं का० सं०॥ 
{ “प्रत्ययात् इति का० क्री० पाठटः॥ 
{ ̂ विप्येयवश्ादागतः' इति प्रा० प०॥ 
6 ‹सक्नादौ ल्रान्ते च विपथ्यैयद्रीनात् सषुप्ताभाव खव इति का० सं०॥ 

^ 
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भा. तु पू ऋ्ायते। भवति हि कदाचिदेतत्, यत्, ऋतोः परैः सन् 

“अन्नतः -इत्यु चते । नचाथेद्यपदे शमन्तरेण बुद्धेः रूपोप- 
लम्भनं।. तस्मान्न घपदेग्या बुद्धिः, अव्यपदेश्यं च नाप्रत्य त्तं !*। 
तस्यादम्रत्यत्ता बुद्धिः॥ अपिच काममेक्हपत्वे बुद्धेरेवाभावः, 

नाथस्य प्रत्यत्तस्य सतः। नच रेकरप्यं, अनाकारामेव 
हि बुद्खिमनुमिमीमद्दे, साकारं चार्थे प्रत्यत्तमेवावगच्छामः। 
तस्माद थालम्बनः म्रत्ययः॥ अपिच नियतनिमित्तः तन्तुष्वेव 
उपादौयमानेषु पटम्रत्ययः। इतरथा तन्त्वादानेग्यि कदाचित् 
घरबुद्धिरविकलेख्धियस्य स्यात् ; नचेवमस्ति, अतो न निरा- 
लम्बनः प्रत्ययः। अतो न व्यभिचरति प्रत्यत्तं॥ 

अनुमानं ्ञातसम्बन्धस्येकदे शद शना टे कटे शां तरेगसन्निछषेग्ं 
बुद्धिः। तत्तु दिविधं-मरत्यत्ततोटरष्टसंबन्धं, सामान्यतोट्रष्ट- 

संबन्धं च। प्रत्यच्ततोट्र्ट संबन्धं यथा, धूमाछतिदशनादग्राङति- 

वि्कानं। सामान्यतोटृ्टसंबन्धं यथा, दे वदत्तस्य गतिपूविकां 
दे शन्तरप्राश्षिमुपलभ्यादित्यगतिस्मरणं ॥ शाखं शब्द् विज्ञानात् 

असन्निछषटेभ्य विच्ञानं। उपमानमपि (सादृश्यं) असन्निह 
बुद्धिमुत्पादयति। यथा, गवयदशनं गो स्मर णस्य ॥ अथापत्ति- 
रपि "दृष्टः, शतो वाग्याग्न्यथा नोपपद्यतेः- इदैधेकरपना । 
यथा, जीवति देवदत्ते! गृदाभावदशेनेन बह्किभावस्यादृष्टस्य 
करपना।॥ अभावेपि प्रमाणाभावो ˆनास्ति- इत्यस्यार्धंस्या- 

सन्निछष्टस्य ॥ तस्मात् प्रसिद्धत्वात् न परीकत्तितव्यं नि{मन्तं। 

ननु “ [परत्यत्तादौन्यन्यानि भवन्त् नाम प्रमाणानि, 
शब्दस्तु न प्रमाणं । कुतः ? “अनिमित्तं विद्यमानो पलम्भनत्वात्! 
(६।९९)। अनिमित्तं (अप्रमाण) शब्द्ः। यो छुपलम्भनविषयः 

# चर न प्रत्यत्तमिति पाठो भवितु य॒क्तः॥ 

† ° जैवतों देवदत्तस्य' इति का० सं ॥ 
{ रुतत्पूव्वैपच्तसमापनं तु । ९९. । ९७1 पडर्क्तौ ॥ 



९. अध्याये ९ पादः ॥ ९९ 

भा. नोपलभ्यते, स नास्ति, यथा शशस्य विषाणं उपलम्मकानि 

चेद्धियाणि पश्वादोनी, नच, पशरुकाभेश्यनन्तरं पञ्चवः उप- 
लभ्यन्ते! अतो नेष्ठिः पशुफला। कर्मकाले च फलेन भवितव्यं, 
यत्कालं हि महं नं, तत्कालं मद नसुखं ! ˆ कालान्तरे फलन्द्स्यति' 
इति चेत्। न। “न कालान्तरे फलमिषटेः- इ त्यवगच्छामः* 
कुतः ?। यदा तावदसौ विद्यमाना रासीत्, तदा फलं न दत्तवती ; 
यदा फलमुत्पद्यते, तदाण्सौ नास्ति; असुतो कथं दास्यति ?। 

भ्रत्यज्तं च फलकारणमन्यत् उपलभामद्े। नच दृष्टे कारणे 

सति, अट्टं कल्पयितुं शक्यते, मरमाणाभावात्। एवं टृष्टापचारस्य 
वेदस्य खगाद्यपि फलं न भवतीति मन्यामहे ॥ दृष्टविर्द्धमपि 
भवति किञ्चिदचनं,--पाच्रचयनं विधाय अआह-“ स एष यज्ञा- 

युधी यजमानोभ्ज्ञसा खग' लोकं याति"- इति परत्यत्तं शरीरकं 
चपदिशति, नच तत् खग लोकं यातीति, प्रत्यत्तं हि तत् 

दद्यते, “ नचेषर याति" इति विधिशब्दः। एवंजातीयकं प्रमाणए- 
विरुद्धं वचनमम्रमाणं ; अम्बुनि मज्जति अलावूनि, यावाणः 

वन्त इति यथा। तत्सामान्याद्रिद्दोचादिचोदनाखप्यना- 
्रवासः। तस्प्रान्न चोदनालत्तणोग्धथा धमः 

चौ प तिकस्त् शब्दस्याथन संबन्धस्तस्य क्ञानं' (७।९) । त्- 

शब्दः पच वावत्तयति। अपौरुषेयः शब्दस्याथन संबन्धः। तस्य 
(अभ्रिद्दोचादिलच्षणएस्याथस्य) ज्ञाने भरत्यत्तादिभिरनवगम्य- 
मानस्य । तथा च चोद् नालच्णः सम्यक्संम्रत्ययः इति। पौरुषेय 

डि शब्दे यः प्रत्ययः, तस्य मिथ्याभाव अआशद्येत ; परम्रत्ययो 

# ‹ कालान्तरे फलं मिश्येत्यव गच्छामः" इति का० सं° ॥ 

{ ̂  अपिच तत्काल खव फलं श्रयते, यागः करणमिति वाक्यादवगम्यते; 

कारणं चेदुत्प्च, कायण भवितच्य" इति अधिक प्रा प०॥ 

‡ “पौरुषेय {ह सति सम्बन्धे यदास्य प्रत्ययः, तद्ा' इति का० सं° ॥ 



९ 

भा. 

मोमांसा-दभ्रने 

दितदा स्यात्। अथ शब्दे ब्रुवति कथं मिथ्येति ? नहि तदानीं 

अन्यतः प्रुबाद्वगतिमिच्छामः। ब्रवीतीत्युचयते- बोधयति 

(बद्यमानस्य निमित्तं भवति) इति शब्दे च निमित्ते खयं बुध्यते; 

कथं विप्रलन्धं ब्रयात् -नेतदेवं- इति। नचास्य चोदना 

“स्यादा न वा'इति- सांशयिकं प्रत्ययम्त्पादयति। नच “मिथ्य 

तत्--इति कालान्तरे दे शन्तरेगवस्थान्तरे पुरुषान्तरे वा पुनर 
व्यपदे ् यम्रत्ययो भवति ?। योग्यस्य प्रत्ययविषय्योासं दृष्टा 
अत्रापि विपयवरसिष्यति--इल्यानुमानिकः प्रत्ययः उत्पद्यते,* 

सोगप्यनेन म्रत्यत्तेण प्रत्ययेन विरुध्यमानो बाध्यते। तस्मा- 

चोदनालच्छण एव चमः ॥ 
“स्याद तदेवं, नैव शब्द स्याथन सम्बन्धः, कुतोगस्य पौरुषेयता 

अपौरुषेयता वेति। कथं १। स्याचेदथन सम्बन्धः, च्ुरमोदक- 
शब्टोचारणे मुखस्य पारनपूरणे स्यातां !। यदि संञ्चेषलच्छणं 

सम्बन्धमभिभरत्योच्रते। कार्यकारण निमित्तनेमित्तिकाण्णय- 

याखयिभाव--संयेागाद् यस्तु सम्बन्धाः शब्द्स्यानुषपन्ना 
एवेति ॥ 

उचप्रते। यो च यपदे ष्यः ७४" ५. 9 १ न.व्यपदिशति 
भवान्, प्रत्याय्यस्य, प्रत्यायकस्यच यः सङ्काः :{ इति। 

“अह, यदि प्रत्यायकः शब्दः, प्रधमश्चतः किं न म्रत्याययति ?। 

उचते सर्वच नो दशनं प्रमाणं, “प्रतायकः- इति हि 

प्रत्ययं दृ्ाग्वगच्छामः (न प्रथमस्तः- इति म्रथमखरवणे म्रत्पय- 

मटर धा, यावल्छत्वःश्ेतेन ‹ इयं संञा, अयं संज्ञो इत्य वधारितं 

भवति, तावत्छ्त्वःश्रतादथेोवगम इति। यथा चचुः षटु, न 

बाद्येन प्रकाशेन विना प्रकाशयतीति अद्भृष्टु न भवति॥ यदि 

# ^ उत्पाद्यतेः इति प्रा^ यु०॥ { “यौ नादयस्त्' इति का० सं०॥ 
{ ̂ लच्तणः तं" इति का० ब्रदि° ॥ 



९ अध्याये ९ पादः। १२ 

भा. प्रथमतो न प्रतराययति, छतकस्तद्धिं शब्द सप्रा्न संबन्धः । 
कुतः १। स्वभावतो दसंबन्धावेतौ शब्दार्थ, मुखे द शब्दमुष- 
लभामद्दे, भूमाव, ^ शब्दोग्यं न त्वथेः, अर्थोभ्यं न शब्द्ः-- 
इतिच व्यपदिशन्ति खूपभेदटोण्पि भवति । “गौः- इतीमं शब्द्- 

मुचारयन्ति, साक्तादिमन्तमथेमवनुधन्ते इति। पृथगृभूतयो श 

यः सम्बन्धः, स छतको दृष्टः, यथा रञ्जुघयरयोरिति॥ 
अथ गौः- इत्य कः शब्दः १। गकारौकारविसजनीया इति 

भगवानुषवर्घः ; ओओोतयद्रणे दि अथं लोके शब्द शब्दः मसिद्धः, 
ते च ओतरय्रहणाः ॥ “यद्येवं, अथेम्रत्ययो नोपपद्यत !। कथं १। 
एकैका च्तर विन्ञानेग्थ नोपलभते; नचाच्षरव्यतिरिक्तोःन्यः 
कञिदस्ति समुदायो नाम; यतोग्धप्रतिपत्तिः स्यात्। यदा 

गकारः, न तदा ओौकारविसजनीयौ, यदौ कारविसजनीयौ, न 

तदा गकारः अतो गकारादिव्यतिरिक्तोग्न्यो गोशब्दोग्स्ति, 

यतोग्ध॑म्रतिषत्तिः स्यात्। ˆ अन्तद्धिते शब्दे समर णादथं प्रतिपत्तिः 
चेत्'। न, स्ूतेरपि चणिकत्वाद चषरेस्तुस्यता” । पूरं वण्ज- 
नितसंककारसडितोऽन्तयो वणेः मरत्यायकः- इत्यदोषः ॥ “नन्वेवं 

“शब्दादयः प्रतिपद्यामदे--डइति लौकिकं वचनमनुपपन्नं सयात् 
उचप्रते। यदि नोपपद्यते, अनुपपन्नं नाम। नदि “लौकिकं 
वचनमनुपपन्नं इत्येतावता म्रत्यक्तादिभिरनवगम्यमानोग्धंः 
शक्रोत्युपगन्तु। लौकिकानि वचनान्युपपन्नाथानि, अनुपपन्ना- 
थानि च दृग्यन्ते। यथा, “देवदत्त! गामभ्याजः- इत्येवमादीनि, 

“दश दाडिमानि षट् अपूपाः, इत्येवमादोनि च॥ 

ननु च ˆ शास्वकारा चअरप्येवमाज्ञः, पू्ा परीभूतं भावमा स्याते- 

# अत्र नकारो ऽत्ति अधिकः का० की० पर्क | 
†{ “गकारादिव्तिरिक्तः कश्चिदस्ति समदायः" इति प्रा° पर | 

{ “भूजगाजिनं' इति अधिकं प्रा° पुर ॥ 



९४ मीमांसा-द शेन 

भा. नाचष्टे श्रजति, पचति" - दरल्युपक्रममरग्डति अपवगेषय्यन्तमिति 
यधा'। न, शाखकारवचनमपि चलं इममधममप्रमाणएकमुप- 
पाद्यितु॥ 

अपिच नेव एतत् अनुपपन्नाथे ; “अन्तरेभ्यः सं्काराः, 
संस्कारादथम्रतिपत्तिः- इति संभवति चर्प्रतिपत्तौ अन्तराणि 
निमित्तं। “गौणः एवाधेप्रतिपत्तौ शब्दः+ इति चेत्। न गौणे 
प्रेष निमित्तभावः, तद्गावे भावात्, तदभावे चाग्भावात्॥ 

अथापि गौणः स्यात्'। न, गौणः शब्दो माभूत्- इति मत्य 

च्तादिभिरनवगम्यमानोग्धः शक्यः परिकरपयितुं। न दि “अभ्रि- 
माणवकः इत्युक्ते अश्रिशब्दो, “गौणो मा भूत्--इति “उवलन 

एव माणवकः,--इत्यधष्यवसोयते। नच प्रत्यक्ता .गकारादिभ्यो- 

ग्न्यो गोशब्दः" इति, भेद द शनाभा वात्, अभेददशनाच। गका- 

रादीनि म्रत्यच्ताणि। तस्मात् ˆ गौः- इति गकारादिविस्ज- 
नोयान्तं पदं अच्तराण्येव। अतोन तेभ्यो चतिरिक्तं अन्यत् पटं 

नामेति ॥ ननु “संखकारकरपनायामष्यद्ष्टकर्पना'। उचते । 

शब्ट्करपनायां सा च, शब्द्करपना च । तस्माद च्राण्येव पट् ॥ 

अथ .गौः- इत्यस्य शब्दस्य कोग्थः !। ` सालादि विशि्टा- 
छतिः- इति ब्रुमः ॥ ननु ^आआङ्लतिः साध्याग्स्तिवा न वाइति १। 

न मरत्यच्ता सती साध्या भवितुमद्धति; “रुचकः, खस्तिको, 
बद्मानकःः- इति हि प्रत्यत दृग्यते। “व्ामोदः-इति 
चेत्। न। न असति प्रत्यय विपयेसे “वामो हः'- इति शक्यते 
वक्ु। “असत्यम्यथोन्तरे एवंजातीयको भवति प्रत्ययः ; “पंक्तिः 
यूं, वनं इति यथा, इति' चेत्। न, असंबद्धमिदं वचनमु- 
पन्यस्तं; किं असति वने वनप्रत्ययो भवति इति १। भत्यत्त- 

मेवाक्िप्यते,-'ठच्ता पिन सन्ति' इति। यद्येवं, मत्युक्तः स 

# (ग्रता रषः श्न्टः' इति का० सं० | 



९ अध्याये ९ पादः ॥ १५ 

भा. मादाजानिकः* पत्तः। अथ ˆ किमाज्लतिसद्धाववादौ उपाल- 

भ्यते, सिद्धान्तान्तरं ते दुष्यति इति वनेण्पि सति! वनम्रत्ययः 
प्राप्रोति-इतिः। ` एवमपि, म्रक्लतं द्रूषयितमशक्तवतस्तत् 

सिङ्धान्तान्तरदूषणटे नियदहस्थानमा पद्यते, असाघकत्वात्। स 

वच्यति--दुष्यतु, यदि दुष्यति; किंतेन दुष्टेन, अदृष्टेन वा 
भ्रह्णतं त्वया साधितं भवति, मदीयो वा पन्तो दूषितो भवति? 

इति। न च८ठच्तव्यतिरित्तं वनं यस्मात् न उपलभ्यते, अतो.“ वनं 

नास्ति" इत्यवगम्यते । यदि वने ्रन्येन हेतुना सद्धावविपरीतः 

प्रत्यय उत्पद्यते, मिथ्यैव वनप्रत्ययः- इति ; ततो “वनं नास्ति 
इत्यवगच्छामः। नच गवादिषु प्रत्ययो विषयेति ! अतो वेषम्यं । 
अथ वनादिषु नैव विपषयति, न "तेन सन्ति इति। तस्मात् 

असंबध्यः पं क्तिवनोपन्यासः। अत उपपन्नं जेमिनिवचनं “चरा 
छतिः शब्दाः" इति, यथाच चाति: शब्दाथेः, तथोपरि टात् 
(९ अ०। दे पा०) निपुणएतरमुपपादयिष्याम इति॥ 

अथ संबन्धः कः ? इति। यत्, शब्दे विन्ञातेःथा विज्ञायते, 
स तु “कतकः इति पूरेः (९३।९) उपपादितं। तस्मात् 

मन्यामहे “केनापि परुषेण शब्दा नामर्थेः सध संबन्धं छत्वा 

सं्यवदर्तु' वेदा प्रणोता' इति'। तदिदानीं उचते पौ 

रुषेयत्वात् सम्बन्धस्य सिद्धं इति। कथं पुनरिदमवगम्यते 
“अपौरुषेयः एषः सम्बन्धः इ ति ?। पुरुषस्य सम्बन्धुरभावात् । 
कथं संबंधा नास्ति? भरत्यक्तस्य प्रमाणस्याभावात्, तत्पूवे- 
कलत्वाचचैतरेषां । ननु “चिरटत्तत्वात् प्रत्यत्तस्याविषयो भवेत् 

इद्ानीन्तनानां। न हि चिरटत्तः सन् न स्मर्य्येत। न च हिमव- 
दादिषु कूषाराभादिवत् अस्मरणं भवितुमदति ! । पुरुषवियेागेा 

# ^ महायानिकः" इति बङ्घ दश्यते ॥ 

† सतीत्य् ८ते हि" इति प्रा यु०। 
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भा. दि तेषु भवति, देशोत्सादेन कुलोत्सादेन वा। न च, शब्दा 
चयवद्।र वयेागो पुरुषाणामस्ति !॥ स्यादेतत् “सम्बन्धम! चव्यव- 

हारिणो निःप्रयोजनं कत्तुश््रणमना द्वियमाना विस्मरेयुः इति। 
तन्न। यदि हि युरुषः छत्वा सम्बन्धं यव हारयेत्, यवद्धारकाले 
अवश्यं स्मत्तेयो भवति । संप्रतिपत्तौ हि करतुव्यवद्च्ारथः 
सिथ्यति, न विप्रतिपत्तौ। नदि इउङ्धिशब्देन अपाणिनेव्येव- 
हारतः आदैचः प्रतीयेरन्, पाणिनिक्लतिमननुमन्यमानस्य 
वा। तथा मकारेण अपिङ्गलस्य न सवगुरुस्विकः प्रतीयेत, 
पिङ्गलद्तिमननुमन्यमानस्य वा। तेन कतुव्यवद्त्तारौ संम्रति- 
पद्यते, तेन वेदे व्यवद्दरङ्खिरवश्यं स््मरणोयः संबन्धस्य क्ता 

स्यात्, चवद्धारस्य च। न दि ““ विते ठद्धिरादैच् (पाणि० ९ 
ख०) इत्यस्य ख चस्य क्तरि “ उड्धियस्याचामादिः' (पा० ९ अ०। 

९ पा०। २२ सू०) इति किञ्चित् म्रतोयेत ॥ 

तस््मात्कारणादवगच्छामः- न, छ्त्वा संबन्धं व्यवद्दारार्थः 
केनचिदेदाः प्रणोताः-इति। यद्यपि च विद्धधरणमुपयद्येत, 

तथापि न म्रमाणमन्त्रेण संबन्धारं प्रतिपद्येमहि, यथा, 

विद्यमानस्याप्यनुषलम्भनं भवतीति, नेतावता विना प्रमाणेन 

शश विषाणं प्रतिपद्यामद्े॥ तस्माद पौरुषेयः शब्द्स्याथन संबन्धः 
इति॥ ननु “अथापच्या संबन्धारं प्रतिपद्येमहि, न दछत- 
संबन्धाच्छब्दादये' प्रतिपद्यमानान् उपलभामद्दे !। मरतिपद्यर- 

खेत्, म्रथमखवणेण्प प्रतिपद्येरन्; तदनुपलम्भनाद्वशशय 

भवितव्यं संबन््ाः इति चेत्। न, सिद्धवदुपदेशात्। यदि 

संबन्धुरभावात् नियोगतो नाथाः उपलभ्येरन्, ततोग्धेपत््या 

1) 

च 

# ^ पतिपादयेरन्" इति का०करी° पु° ॥ 
† “मो तिगुरू" इति पिङ्गलसूच (मच्खिगरूः' इति लायुधछता 

त्याख्या ॥ 
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भा. संबन्धारमवगच्छामः। अस्तितु अन्यः प्रकारः; "ङ्गानां खा्थेन 
संव्यवहरमाणानां* उपश्रण्वन्तो बालाः प्रत्यच्चमथं' प्रतिपद्य 
माना दरग्यन्ते। तेप्पिदद्धायदा बाला असन्, तदाग्न्येभ्यो 

इद्धेभ्यः; तेग्प्यन्येभ्यः- इति नास्त्यादिः- त्येवं वा भवेत्, 

अथ वा; “न कञ्चिदेकोग्पि शब्दस्याथन संबन्धः आसोत्, 
अथ केनचित् संबन्धाः प्रवत्तिताः- इति; अच टद्धव्यवद्दारे 
सति नाथादा पद्येत संबन्धस्य कत्ता ॥ अपि च यवद्दारवादिनः 
भ्रत्यच्तमुपदिशन्ति, करपयन्ति इतरे संबन्धारं ; नेच, प्रत्यन्ते 
मत्य्थिनि कच्पना साध्वी ! तस्मात् संबन्धुर भावः । 

अव्तिरेकञ्च' (७ ।२) यथा अदिन् देशे, सा्लादिमति 

गोशब्दः, एवं सषु दुगेभेष्वपि ; बद्धवः संबन्धारः कथं संग॑स्य॑त ? 
रको न शज्लुयात्, अतो नास्ति संबन्धस्य कत्ता ॥ (च्परः आरा 
^अव्यतिरेक ख' न{इह, संबन्धव्य तिरिक्तः कखित्कालोग्स्ति! यदिन 

न कद्िदपि शब्दः केनविदथन संबद्ध च्रासीत् । कथं ?। संबन्ध- 
क्रियेव दि नोपपद्यते, -अवग्धमने न संबन्धं कु्वैता केनचिच्छब्देन 
क्त्यः ; येन क्रियेत, तस्य केन छतः ? अथान्येन केन चित्छतः ; 

तस्य केनेति, तस्य केनेति ? नैवावतिषठते। तसाद वश्यमनेन 
संबन्धं कु्त॑ता अछतसंबन्धाः केचन शब्दाः उदधव्यवदहारसिद्धाः 
अभ्युपगन्तव्याः। अस्ति चेत् वद्धारसिङ्धिः, न नियोगतः संबन््ा 
भवितव्यमिति अथेपत्तिरपि नास्ति) । 

स्यादेतत् ; “अप्रसिद्धसंबन्धाः बालाः कथं ददडधेभ्यः म्रति- 

पद्यन्ते? इति। नास्ति द्रष्टनुपपन्नंनामः; द्ृषटाःह्ि वलाः 

दद्धेभ्यः मरतिपद्यमानाः; न च भ्रतिपन्नसंबन्धाः सबन्धस्य कतुः । 
[4 ड 

तस्म्रादेषम्यं । 
ह अथगनुपलब्धे ' (७ ।२) अनुपलब्धे च देवदत्तादा वथेगनथकं 

# व्यवददटणां' स्ति प्रा° पु०॥ 
8, 
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भा. संज्ञाकरणं, अशक्यं च । विशेषान् भ्रतिपत्त॒ः हि संज्ञाः क्रियन्ते 

विशेषां ोदिश्य; तदिशेषेष्वज्ञावमानेषु उभयमप्यनवकक्ं । 
तस्माद पौरुषेयः शब्द्स्याथन संबन्धः। अत ८ तत् भ्रमार्णं 
(७ । २) “अनपे त्त्वात्, (७ । र) न च, एवं सुति पुरुषान्तरं 

भत्ययान्तरञ्च च्रपेच्तयते!। तस्प्राचोदनालच्तणः एव॒ धमा 
नान्यलच्षणः। बाद्रायणग्रदणमुक्तं (७।९५)*॥ 

अथ, यदुक्तं (९०।२४) “अनिमित्तं शन्दः कमेकाले फलादशे- 
नात् कालान्तरे च कमाभावात्प्रमाणं नास्ति इति। तद्च्मते- 

न स्यात्मरमाणं, यदि पञ्चेव प्रमाणान्यभ विष्यन् ; येन येन हि 
भ्रमोयते तत्तत् प्रमाणं, शब्देनापि प्रमोयते; ततः शब्टोग्पि 

रमाणं, यथैव प्रत्यक्तं। नच, ‹प्रमाणेनावगतं प्रमाणान्तरेण 
नवगतं-इत्येतावता अनवगतं भवति !। न चैवं ् ूयते-“ छते 
कम्मेणि तावतेव फलं भवति ; किन्तु * कमेणः फलं प्राप्यते इति, 
यच्च (१९। र) ` कालान्तरे फलस्यान्यत्प्रत्यच्ं कारणमस्ति- 

इति। नैषदोषः, तच्चैव दि तत्र कारणं, शब्द् सेति ॥ 
यत्तु प्रत्यच्तविर्ं वचनमुपन्यस्तं (९९.। ९.९) ^ स एष यज्ञा- 

युधी यजमा।नोगज्ञसा स्वगे लोकं याति" दति अत्यच्ं 

शरीरकं वयपदिशति-इति। तद् चते, शरीर संबंधात्, यस्य : 

तच्छरीरं, सोग्पि तैय॑ज्ञायुधेः “यज्ञायुधी--इत्युर्यते। “चाद-- 
को्सावन्यो ! नैनमुषलभामद्दे'। प्राणादिभिरेनमुषलभामद्े, 

यो्सौ प्राणिति, अपानिति, उच्छसिति, निमिषति, इत्यादि 

चे्ितवान् ; सोग्च शरीरे .यज्ञायुधो- इति। ननु (शरीरमेव 
प्राणिति चपानिति च'। न, प्राणादयः शरीर गृण विधमा णोग्या- 

वच्छरीरभा वत्वात्, यावच्छरीरं, तावदस्य गुणः रूपादयः । 
भराणादयस्तु सत्यपि शरौरे न भवन्ति। सुखाद् यञ खयमुप- 

# इत्तिकारमत समाप्त । 
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भा. लभ्यन्ते, न रूपादयः इव शरीरगुणाः परेणापोति। तस्मा-- 
छरीर गुणवेधम्यादन्यः शरीरात् यज्ञायुधोति। 

अआह,--“कुतः एषः संप्रत्ययः {-सुखादिभ्योग्न्यस्तदान् 

अस्तोति, न हि खुखादिम्रत्यास्यानेन तस्य स्वरूपमुषलमभामद्े । 

तस्यात् शशविषाणवत् असौ नास्ति। अथोचते, ‹तेन विना कस्य 

खखादयः £ इति। ‹न कस्यचिदपि-इति वद्यामः। नि 

यो यः* उपलभने, तस्व तस्य संबन्धिना भवितव्यं । यस्य संबन्धो- 

पर्यु पलभ्यते, संबंधो च ˆ तस्यायं संबन्धौ- दति गम्यते। न धि, 

चन्धमसं, दित्यं वा उपलभ्य संबन्धान्वेषणा भवति-- कस्यायं 

--इति! “न कस्यचिदपि इत्यवधायेते। तस्मान्न सुखादि भयोय्न्यः 
तदान् खस्तोति। अथ ˆ उपलबधस्या व्यं कल्ययितव्यः संबन्धी 

भवति'। ततः अात्मानममप्यनेन प्रकारेणोपलभ्य, ' कस्यायं? 

इति संबन्ध्यन्तरमन्विष्वेम† । “तमपि करुपयित्वा, अन्यमपि 

करप यित्वा, अन्यं - इत्यघवस्थेव स्यात् । अथ क[च्चत् करप- 

यित्वा न संबन्ध्यन्तरमपि कर्पयिष्यसि, तावत्येव विरस्यसि, 

तावता च परितोष्यसि ; ततो विज्काने एव परितुष्य तावत्येव 
विरतुमदहसि" । 

अचोचयते। यदि विज्ञानादन्यो नास्ति, कस्तद्दि "जानाति 

--इत्यु चते १। ज्ञानस्य कत्तुरभिधानं अनेन शब्दे नोपपद्यते । 
° तदेषः शब्दोग्धवान् कत्तयः'- इति ज्ञानाद्यतिरिक्तमात्मानं 
करषयिष्यामः इति । 

अह “वेदाः एनं शब्द मधं वन्तं करप यिष्यन्ति, यदि करप- 

यितच्यं प्रमंस्यन्ते। बदवः खरिवदह जनाः “अस्ति चात्मा, असिति 

अआत्मा- इ ति-अआत्मसत्तावादिनः एव शब्दस्य प्रत्य च्षवक्तारो 

*# अचर (योऽय इति का० क्री० श्यो य' इति प्रा° यु । 
† “ अन्विच्छेम' इति का० क्री° | ‡ (देवाः' इति का० सं°। 
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भा.भवन्ति; तथापि नात्मसत्तां करपयितं घटन्ते। किमङ्ग पुनः 
"जानातिः- इ ति-- परो च्तशब्दद्शेनात् ! । तस्मात् असदेतत् ॥ 

उचःते। इच्छया आआत्मानमुपलभामद्े। कथमिति १। 
उपलन्धपूत्र हि अभिप्रेते भवतीच्छा, यथा, मेकलमुत्तरेण यान्य 
स्मञ्जा तीयैरनुपलव्यपूवैनि स्वादूनि इच्तफलानि, न तानि 
भ्रति अस्म्नाकं इच्छा भवति। नो, खस्वन्येन पुरुषेणो पलब्भेण्पि 
विषयेःन्यस्य उथलब्भुरिच्छा भवति! भवति च अन्येद्युरुषलमे 
च्न्येद्युरिच्छा। तेन ˆउपलंभनेन समानकर्तृका सा- इत्यव 
गच्छामः। यदि विच्कानमातच्रमेवेदमुषलंभकम् अभविष्यत्, 

भत्यस्ते तस्मिन् कस्यापरे द्यु रिच्छा अभ विष्यत्?। अथ नु विज्ञा 
नादन्यो विज्ञाता नित्यः, ततः एकस्िन्ननि य एव उपलब्धा 

परेदयुरपि स॒ एवेषिष्यतीति ; इतरथा होक नोपपन्ना स्यात्। 
अत्रोचपते- ^“ अनुपपन्नमिति नः क संमरत्ययः ? यन्न मरमाणे- 

नावगतं ; विज्ञानात्तावदन्यं नोपलभामद्े, यन्नोपलभामदे, 

तत् शशविषाणवदे व नास्ति- इलत्यवगच्छामः। न च तद्खिन्नसति 

विज्ञानसद्वावोग्नुपपन्नः, भत्यत्तावगतत्वादेव। च्षणिकलत्वं च 
अरस्य भ्रत्य चपूवकमेव । न च, ज्ञातरि विक्ञानादन्यस्मिन् असति, 

ने चानित्ये अपरेदयुरिङ्छा अनुपपन्ना, भ्रत्य च्तावगतत्वादेव। 
नो खर्वभ्येतत् दृष्टं ‹य रवान्येद्युरुपलब्भा स॒ एवान्येद्युरेषिता' 
-इति। इदंतु दृष्टं, “यत्, कचित् अन्येन टृष्टमन्यः इच्छति, ॥ 

कचिन्न समानायां संततावन्य इकति, संतत्यन्तरेशेद्कतीति । 
तस्पात् न सुखादि्व्यतिरिक्तेग्न्योग्स्तोति"। अतोचते, न हि, 

“अस्पत्तारः इकन्ति-इत्युपपद्यते ! न वा, अद्ृष्टपूं समति 
भेवति। तस्मात् णिक विद्धा नस्छन्धमा अ स्मृतिरनुषपन्नेति॥ 

* ° वाऽनिव्ये' इति प्रा पु०। { ̂यत् किकित्" इति का० सं०। 
[ अच ^इति' इति अधिक प्रा° पु०। 

6 “क्रचित् न अस्माना्यां' इति का० करौ०। 



९ अध्याये ९ पादः॥ २९. 

भा. अननाह “स्मतिरपि इकावत् पवेज्ञानसट्रशं विक्ञानं, पूवे 
विज्ञानविषयं वा “स्तिः इत्यु चते ; तच्च द्रष्टरि विनष्टेभ्पि 
अपरे द्युरुत्पद्यमानं नानुपपन्न, मत्यच्तावगतत्वादेव। अन्य 
स्थिन्* कन्ध घनेधन्येन खन्धघनेन यत् ज्ञानं, तत्संततिजेनान्ये- 
नोपलभ्यते, नातत्संततिजेनान्येन । तस्माकन्याः खन्धघनाः 

इति अथास्धिन्नथ (> उ० € अ।५ ब्रा) ब्राह्मणं भवति, 
“ विन्लानघन णवेतेभ्यो भूतेभ्यः समत्थाय तान्येवानविनचञ्यति 

न प्रेत्य संज्ञास्ति” इतिः। 

उचते नेतदेवं ; अन्येदुद्ृषटे"परेद्यः “अद्मिदमदश"- इति 
भवति मत्पयः; प्रत्यगात्मनि चेतद्धवति, न परत्र, अपरोद्यसौ 
अन्येदद्टवान्†। तस्मात् तद्र तिरिक्तागन्योगस्ति, यचायं ' चरः 
--शब्ट्ः ॥ | 

अआ -“परताप्यदंशब्टो भक्तया द्रग्यते ; यथा अहमेव पुचः, 
अहमेव देवदत्तः, अहमेव गच्छामि' इति। अचोचते, न वयं 

अददं इतीमं शब्दं प्रयुज्यमानमन्यस्थिन्नयं हेतुत्वेन यपदि- 
शामः; किं तद्दि शब्दाद्यतिरि क्तं प्रत्ययं प्रतीमो वयं, ‹ इममर्थं 

वयमेवान्ये द्ुरुपलभामद्े, वयमेवाद्य खमरामः' इति । तस्मादय- 
मिमम्थमवगच्छामः,--“ वयमेव छः, वयभमेवाद्य इति। ये द्यः, 
अद्यचनते विनष्टाः। अथाप्यस्िन्नथे ब्राद्धणं भवति,- (ह ०९ 
उ०्४अ।५ज्रा) “सवा अयमात्मा-डइति प्रत्य खामनंति 

“अशोया न दि शोय्यते" इति, तथा (ह° उ० । ई अ। 

ब्रा०५।॥) “अविनाशी वा अररे अयमात्मा अनच्छित्तिधमा” 
दूति । विनश्वरं च विक्ञानं। तस्मादिनश्वरादटन्यः स॒ इत्य- 

* ^ख्कस्मिन' इति का० स०। 

† ‹“ पसेद्यसौ, योऽन्येदुडं वान्" इति प्रा० यु ° । 
“ये चामी द्यः" इति का० की° | 

6 ढदच्छन्दस्य वग्येनकारोऽपि कस्यचित् सम्मतः । 
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भा. वगच्छामः। न च शक्यमेवमवगन्तुं--यथोपरूभ्यन्ते अथाः, न 
तथा भवतोति, यथा तु खल् नोपलभ्यन्ते तथा भवन्तीति। 
तथा दि सति शशो नास्ति, शशरय विषाणमस्तीत्यवमगम्येत !। 

नच अद्रत्ययो *“च्ामोहः इति शक्यते वरतुः बाधक 
प्रत्यय[भावात्। तस्मात् सुखादिभ्यः व्यतिरिक्तोगस्ति। एवच्चेत्, 

सशव .यज्ायुधो-इति वपदिश्यते। 

अदह-*यदि विज्ञानादन्यदस्ति विच्ञात्, विज्ञानमपास्य 

तन्निदश्पर्ता- “इदं तत्, ईद्रशं च-इति, न च तत् निदश्यते। 
तस्मान्न ततोग्न्यदस्तिः इति। अचोचते, स्वसंवेद्यः स भवति, 

नासावन्येन शक्यते द्रष्टं, कथमसौ निदग्येत ? इति ; यथा च, 
कञ्चित् चत्तृष्मान् स्वयं रूपं पच्यति, न च शक्ोत्यन्यस्यै जात्य- 
न्धाय तत् निदशयितुं। न च, ‹तत् न, शक्यते निदशयितुं 

-- इत्येतावता * नास्ति- इत्यवगम्यते ! । एवमसौ पुरूषः 

स्वयमात्मानमुपलभते, न चान्यस्मे शक्नोति दशेयितु, अन्यस्य 
दष्ुस्तं पुरुषं प्रति दशेनशक्भावात्; सोग्प्यन्यः पुरुषः 

स्वयमात्मानमुपलभते, न च परात्मानं) तेन सचे स्वेन 

स्वेनात्मना चआत्मानमुपलममानाः सन्तपव, (यद्यपि परपुरुष 

ने पलभन्ते) इति। चअथास्िन्नयं ब्राह्यं (० उ० ६ च ३ ब्रा) 
भवति,--““शांतायां वाचि किं? ज्योतिरेवायं पुरुषः अआत्म- 
ज्योतिः संराडिति होवाच इति। “परेण नोपलभ्यते 
इत्यत्राप ब्राह्मणं (ह° उ०५अ।९ ब्रा) भवति. “च्रगृ्यो 

नदि गद्यते” इति। “परेण न गद्यते इत्येतदभिम्राय- 
मेतत् । कुतः १। खयंज्यो तिष्त्ववचनात् । अथापि ब्राद्णं (° 
उ० ६। ब्रा० 9) भवति, “अ्रायं पुरुषः खयंज्योतिभवति” इति। 
“केन पुनरूपायेनायमन्यस््े कथ्यते'- दति १। तचराप्युपाये 

~ ५ = 
# मुद्रितपुस्तक उद्तत्राद्यणानां पाठवलच्तणयमल्ति | 



९ अध्याये ९ पादः। सदे 

भा. ब्राद्यणं (ह° उ० ६ अरेनब्रा) भवति, “सएष नः- इति, “न 

-इति आत्मेति दोवाचः इति। “असौ णवंख्पःः- इति 
न शक्यते निद्शयितु"। यच परः पञ्यति, तत्प्रतिषधस्तस्य 
उपदेशोपायः; शरीरं परः पथ्यति, तेनात्मा उपदिग्यते, 

“शरीरं नात्मा, अस्ति शरीरादन्यः इति, स चात्मा- 

इति-शरीरप्रतिषेधेनोपदिश्यते। तथा प्राणादयो नात्मा- 

नः, तत्प्रतिषेधेन तेभ्योग्न्यः उपदिश्यते । तथा परस्थाः सुखा- 

दयः परेण लिंगेरुपलभग्यंते, ‹तेए्यि नात्मानः- इ ति- तत्भति- 

षधेनान्यः उपदिश्यते । “यः खयं पच्यति, न ततोग्न्यः पुरुषः" 

इत्येतदपि पुरुषमप्रहत्यागनुमीयते,-- यदाग्सौ पुरुषः पूतः 
सामिलछतानामथानां प्रतिसमाधाने शेषानुष्टाने च यतते, अतः 
भरटत्याग्बगम्यते--“ नूनमसा वनित्यान् नित्यमवगच्छति' इति ॥ 

* उपमानाचोपदिग्यते, यादशं भवान् स्वयमात्मानं पच्यति, 

अनेनोपमानेनावगच्छ- “अहमपि ताद्रशमेव पय्यामिः- इति। 
यथा कञ्िदात्मोयां वेदनां परस्मे खाचच्चीत,- दद्यमानस्येव मे 
भवति, यात्यमानस्थेव मे भवति, रुद्धमानस्येव मे भवतोति। 

अतः स्वयमवगम्यमानत्वाद् स्ति तद्यरतिरिक्तः पुरुषः इति ॥ 
यद् चप्रते- “विज्ञानमपास्य तत् निदग्यतां" (₹२ । १३) 

इति। यद्युपायमेव निषेधसि, न शवयमुपायमन्तरेणोपेय- 

मुपेतं ; अयमेवाभ्युपायो ज्ञातव्यानामथनां--“यो यथा ज्ञायते 
स तथाःइति। तत् यथा, कः स्युक्तो नाम। यच गुक्तत्त्व- 

मस्ति। किं गुक्घत्वं नाम?। यच युक्लशब्दप्रटत्तिः। क तरय 

भ्रटत्तिः१। यच्छुकशब्दे उच्चरिते प्रतोयत। तस्मान्न विज्ञानं 
मत्यास्याय कस्यचिद्रूपं निदशेयितु' श्क्यं । न च, नियोगतः 
प्रत्यये प्रतीते प्रत्ययाथेः प्रतोतो भवति। अप्रतीतेर्भप हि 
प्रत्यये सति अथः प्रतीयते एव । न हि, विज्ञानं प्रत्य चं ! विन्ने- 

योग्धः प्रत्यन्तः इति। एतत् पूेमेवोक्तं (< ।९५)। तद वग्यकत्त 



8 मीमांसा-दभने 

भा. वेग्पक्ूवे कामं विद्वानमपल्हुयेत ! नाथाः इत्येतदुक्तमेव (१०। 

भा. 

ख. 

भा. 

नः € 

४) । तद्याद स्ति सुखादिभ्योग्न्यो नित्यः पुरुषः इति ॥ 

अथ “यदुक्त, (२९।१९९) “विज्ञानघन रवतेभ्यो भूतेभ्यः 

समुत्थाय तान्येवानुविनग्चति न प्रेत्य संह्नाःस्ति--इतिः। 

अचो चयते। “अतेव मा भगवान् मोदान्तमपोपद्त्"* इति-- 
परिचोदनोत्तरकाले अपहत्य मोद्ाभिमप्रायमस्य वण्ितिवान्- 
“न वाअरे मोदं ब्रवोमि, अविनाशो वा अरेःयमात्माग्नुच्छछि- 

तिधमा, माचासंसर्मस्त्वस्य भवति" (० उ० ६ अ । ५ब्रा) इति। 

तस्मान्न विज्ञानमात्रं ; तद्दे षम्यं ॥ यदुक्तं (५१।९४) “ नचेष 
याति"- इति विधिशब्दः, इति। मा भूदिधिशब्दः, “खगेकामो 

यजेत”-- इति वचनांतरेणावगतमनुवदिष्यते। तस्माद् विरोधः॥ 

‰>९ र 

कमक तच दशनात् ॥ € ॥ (प° १) 

उक्तं (७ । ४.) नित्यः शब्ट्ाधेयोः संबंधः' इति। तदनुपपन्नं, 
शद् स्या नित्यत्वात्, विनष्टः शब्द्; पुनरस्य क्रियमाणस्याथन 
अछलतकः संबंधो नोपपद्यते ; न दि प्रथमचरताङब्दात् किदे 
परत्येति !। “कथं पुनरनित्यः शब्दः £ । भ्रयलादुत्तरकालं दम्यते 

यतः। चतः प्रयलानन्तयात् “तेन क्रियते-डति गम्यते। ननु 

°अभि्यंज्यात् स एनं । नेतिज्रुमः। न्धि अस्य प्राक् पभिव्यंज- 

नात् सद्भावे किंचन प्रमाणएमस्ति॥ सन् च अभिव्यज्यते, नासन् 

(पू० ९) ॥ 

अस्थानात् ॥ ७ ॥ (पुर) 

नो! खस्वप्युञ्चरितं मुद्धत्तमप्युपलभामद्े। अतो ८विनष्टः-- 
इत्यवगच्छामः नच, सन् न उपलभ्यते ¦ अनुपलंभकारणानां 

१, 

^ = ४4 त 

अपीपिषत्" इति का० क्री०| † ̂ नचेनमच्चरित' इति का० क्रौ०। 



९ अध्याये ९ पाद्ः॥ २५ 

मा. अवधानादीनामभावेःप्यनुपलंभनात् ; न च, असौ विषयम- 
पराप्तः अआआकाशविषयत्वात् ; कणेच्छिदेःण्यनुषलंभनात् (पू० 

र) ॥ = 

ख. , करोनिशब्दात्॥ ८ ॥ (पू° ३) 

भा. अपिच “शब्दं कुरु, मा शब्दं कार्घोःः-इति- ्वद्त्तारः 
भरथुजंते, न ते नूनमवगनच्छंति--“स एवायं शब्दः-इति 

(पू० द) ॥ 

खः  सत्वान्तरे च यौगपद्यात् ॥ ९ ॥ (पू° ४) 
भा. नानादेशेषु च युगपच्छब्दमु पलभामद्े, तत् एकस्य नित्यस्या- 

नुपपन्नमिति। असति विशेषे नित्यस्य न अनेकत्वं ; कायाणान्त् 
बह्भनां नानादश्षु क्रियमाणानामुपपद्यतेग्नेकदे शसंनधः, 

तस्यादप्यनित्यः (पू ४) ॥ 

ख. प्रकतिविक्व्योख्च ॥ १० ॥ (पू० ५) 

भा. अपिच ^दष्यच्र- इत्यत “इकारः प्रकछतिः, यकारो विलतिः- 

इत्युपदिशति; यदिक्रियते, तदनित्यं; इकारसाट्श्यं च 

यकारस्योपलभ्यते, तेनापि तयोः प्रतिविकारभावो लच्यते 

(पू० ५) ॥ 

ख ठदिश्च कत्तभृम्दाऽस्य ॥ ११॥ (प° €) 

भा. अपि च बभिरुचारयद्धिम दान् शब्दः अयते; स यदि अभि. 

वचज्यते, बङभिरल्पे श्ोचा्यमाणस्तावानेवोपलभ्येत ! । अतो 
मन्यामद्दे,- नूनमस्य एकेकेन कञ्चिद् वय वः क्रियते, यत्भचयादयं 
मद्धान् उपलभ्यते (प° ६) ॥ 



रद 

षू. 

भा. 

भा. 

मौमांसा-दण्र॑ने 

समन्त॒ त दशनम् ॥ १२॥ (उ० १) 

तुशब्दात्पच्तो विपरिवत्तते । यदुक्तं (प° ९) “प्रयनादुत्तर 
काले दशनात् छतकोग्यं-इति। यदि विस्पषटेन देतुना 
शब्दस्य नित्यत्वं वक्तु श्यामः ; ततो नित्यम्रत्ययसामथ्यात् 
' प्रयले नाभिव्यज्यते इति भविष्यति; यदि भागुच्चारणा- 
दनभिव्यक्तः प्रयलेनाभिव्यज्यते। तस्य्माद्भयोः पच्तयोः सम 
मेतत् (ड०९,/॥ 

, सतः परम् अदशनं विषयानागमात्॥ १३॥ (०२) 

यदपरं कारणमुक्तं (पू° २) ^उच्चरितप्रध्वस्तः-इति। 

अत्रापि यदि शक्यामो नित्यतामस्य विस्पष्टं वक्तु, ततो नित्य- 

मत्ययसामथ्यात् कदाचिदुपलंभं, कदाचिदनुपलंभं दष्टा किञ्च 

दुपलम्भस्य निमित्तं करपयिष्यामः; तच्च संयोगविभागसद्धावे 

सति भवतोति ` संयोगविभागावेवाभिवयञ्जकौ- इति वच्यामः। 

` 'उषरतयोः संयोगविभागयोः शूयते `इति चेत्। नेतदेवं। न 
नूनमुषरमंति संयोगविभागाः, यतः उपलभ्यते शब्दः इति, 

न दिते प्रत्यक्ताः इति॥ 

“यदि शब्दं संयोगविभागाः एवाभिव्यञ्जन्ति, न कुवन्ति ; 
श्राकाशविषयत्वा च्छब्दस्य, श्राका शस्येकत्वात्, यः एवायमच 
ओओाकाशः, स॒ एव दे शान्तरेष्वपोति अुष्नस्थैः संयो गविभागेर- 

॥ 

भिव्यक्तः पाटलिपु्रेःप्युपलभ्येत ! । यस्य पुनः कुन्ति, तस्य , 
वायवोयाः संयोगविभागाः वाखवाधितत्वादायुष्वेव करिष्यंति। | 
यथा, तन्तव : तन्तुष्वेव परं, तस्य पाटलिपुत्रेष्वनुपलंभो युक्तः, 
शुघ्नस्थत्वात्तेषां । “यस्याप्यभिव्यञ्न्ति, तस्याप्येष न दोषः, 

दूरे सत्याः कणेशस्कुरयाः अनुषकारकाः संयोगविभागा, तेन 
दूरे यच्छाचं, तेन नोपलम्यते' इति। नेतदेवं; च्रमाप्ताञ्चेत ` 



भा. 

९ ध्याये ९ पाद।। २ 

संयोगविभागाः ओतरस्योपकु्युः ; सन्निछष्टविप्रक्टदे शस्थौ युग- 
पच्छन्दमुपलभेयाता ! न च युगपदुपलभते। तस्मान्नामाप्ताः 
उपक्वेन्ति; न चेदुषकुवेन्ति, तस्माद निमित्तं शब्दो पलंभने 

संयोगविभागौ इति" । 

नेतदेवं, अभिघातेन हि मेरिताः वायवस्तिमितानि वारव- 

न्तराणि प्रतिबाधमानाः स्बतोदिक्षान् संयोगविभागान उत्- 
पादयंति, यावदेगमभिप्रतिष्ठ॑ते। ते च वायोरप्रत्यत्तत्वात् 

(संयोगविभागः) नोपलभ्यन्ते। अनुपरतेप्वेव तेषु शब्दः उप- 
` लभ्यते, नोपरतेषु। अतोनदोषः। च्रत एव चानुवातं द्रूरादु- 

च्च. 
प 

ना. 

ष. 

भ. 

पलग्यते शब्दः (उ० २) ॥ 

प्रयोगस्य परम् ॥ १४॥ (उ० ड) 

यदपरं कारणमुक्तं “(पू० द) (शब्दं कुरु, मा कार्घोः- इति 
वअवदत्तारः प्रयुञ्जते य द्यसंशयं नित्यः शब्दः, शब्द्मयोग 
कुर्विति भविष्यति; यया गोमयात् कुर्विति संद्ारे* (उ० इ) ॥ 

आआदित्यवद्यौगपद्यम् ॥ १५ ॥ (ॐ० 8) 
यत्तु (प° ४।) "करे शस्य सतो नानादेशेषु युगपदभेन- 

मनुपपन्नं-इति। आआदित्यं पञ्थ देवानांभ्रिय!† एकः सन् 

अनेकदेशावस्थित इव लन्तयते। “कथं पुनरवगम्यते “एकः 
अदित्यः इति ?। उचते, पराङ्मुखो देवदत्तः पूरे 
संभरति पुरस्तादादित्यं पञ्यति ; तस्य दच्िणएतोग्वस्थितो न दौ 
पण्यति, श्रात्मनख संप्रति न तिरखोनं देवदत्तस्याजवे। 

# ^ संवादे" इति का०क्रौ०॥ ‡ देवानां परियोयः' स्तिका० सं°॥ 
‡ (आत्मन संप्रतिस्थिते तिस्खोनं' इति का० सं । व्यामनचख 

संपति नततिस्खीनः इतितुका० करौ०| 

‰,४८५ + + 



। शत मीमांसा-द शने 

भा. तस्मादेक च्रादित्य इति । द्ूरत्वादस्य देशो नावधार्यते; अतो 
ामोदहः। एवं शब्दे्पि व्यामोद्धाद् नवधारणं देशस्य । यदि 
ओतं संयोगविभा गदे शमा गत्य शब्द् गह्धीयात्, तथापि ताव- 
टनेकटे शता कट्1चिद् वगम्येत, न च, तत् संयोगदे शमा गच्छति! 
मत्यक्ता हि कणशष्कुली तदेशा गद्यते; वायवीयाः पुनः 
संयोगविभागा; चरमरत्यच्स्व वायोः, कणशष्कुलीप्ररेओे ्रादुभ- 
वन्तो नो पलभ्यन्ते-इति नानु पपन्नं । अत एव यामो ः,- यत्, 
नानादेशेषु शब्दः दइति। चकाशटेशस् शब्दः इति, एकं च 
पनराकाशं, अतोग्पि न नानादेशेष्। अपि च टेकरुष्ये सति ` 
देशभेदेन कामं देशा एव भिन्नाः; न त शब्दः । तस्मादयमप्य- ` 

दोषः (ड० ४, ॥ 

ख. व्णन्तरमविकारः ॥ १६ ॥ (ड० ५) 

भा. नच, ^ दध्यचरः-इत्यत्र प्रहणतिविकारभावः (पू° ५)। 

शब्दान्तर इ कारात् यकारः। न हि, यकारं प्रयुज्ञाना इका- 

रमुपाददते ! यथा, कटं चिकीषेन्तो वोरणानि। न च, सादग्य- 
माचंद्द्धा भरकतिः, विक्लतिवा उच्यते! न हि, दधिपिटकं | 
द्द कुन्द्*पिटकं च, प्रक्णतिविकारभावोप्वमम्यते!। तस्म्माद्य- | 

मप्यदोषः (उ० ५) ॥ 

ख.  नाददृड्धिपरा ॥ १७ ॥ (ड° €) 

यच्चैतत् " बज्णभिभरीमाच्मन द्धिः शबद मुचा रय द्धिम्मे हान् शब्दः 

उपलभ्यते, तेन प्रतिपुरुषं शब्दा वयवम्र चय इति गम्यते" (पू ई) । 

नैवं ; निरवयवो हि शब्दः, अवयवभेदानवगमात्, निरव- 

यवत्वाञ् मद्दत््वानुपपत्तिःः- रतो न बद्खंते शब्द्ः। गछदुरेकेन, 

भा. (8 । 

#* ˆकब' इति का० स°॥ 



९ अध्याये ९ पादः॥ २९ 

भा. बज्भिखोच्वायमाणे तान्येवात्तराणि (कणेशष्कुरीमण्डलस्य 

ख. 

भा. 

भा. 

सी नेमिं वयाभरवद्धिः संयोग विभागेनैरन्तयण अनेकशो यणात्) 

मदान् इव, चवयववान् इवोपलभ्यंते ; संयोगविभागाः नेरन्त- 

येण क्ियमाणणाः शब्दमभि््यजन्तो नादशब्दवाचमाः। तेन 

नादस्यषा द्धिः, न शब्दस्येति (उ०। ६) ॥ 

नित्यस्त स्यादशनस्य परायेत्वात् ॥ १८ ॥ (सि°) 

नित्यः शब्दो भवितुमहति । कुतः १ “ दशनस्य पराथत्वात् 

दश्रनमुच्ारणं, तत् पराथ, (परं चरथं" प्रत्याययितुं) उच्चरितः 
माते हि विनष्टे शब्दे न चा्न्योन्यान् चरथं मत्याययितं 
शक्गुयात् ; अतः न परा्थेमुच्चायत !। अथ न विनष्टः, ततो 
बहशः उपलबत्वाद्थावगमः--इति युक्तं। “अथेवत्साटम्या- 
द््धावगमः इति चेत्। न कञिदर्थवान्, सवषां नवत्वात् । 

“कस्य चित्पूवस्य छतरिमः संबन्धो भ विष्यति' इति चेत् । तदुक्तं 
सदशः इति चावगते व्यामोद्दात्प्रत्ययो व्यावत्ततः; माला 

शब्दात् मालाप्रत्ययः इव। “यथा गावोशब्दात् सास्रादिमति 

भ्रत्ययस्यानि् त्तिः, तदद्धविष्यति' इति चेत्। न हि, गोशब्दं 
तचोचार यित्मिच्छा; नेदान्यशब्दोचिचारयिषा। न चेके 

नोचारणायलेन संखयवद्ार श्ाधेसंनन्ध च शक्यते कतु । तसमा 

इशेनस्य परत्वात् नित्यः शब्दः ॥ 

सव्वेच यौगपद्यात् ॥ १९ ॥ 

गोशब्दे उचरिते सधगवोषु युगपत् प्रत्ययो भवति। अतः 
अा्टतिवचनोय्यं । न चाछृत्या शब्दस्य संबंधः शक्यते कत्, 

निदिश्य हि आआछतिं कत्ता संबक्नोयात् ; गोपिंडे च बह्ह- 
नामाछतोनां सद्धावाङब्दमन्तरे ए गो शब्द वाचयां विभेक्तामाक्लतिं 

केन प्रकारेणणोपदेच्यति?। नित्ये त् सलि गोशब्दे ब्कत्वः 



(4 9 मोमांसा-दणरेने 

भा.उच्रितः तपूवेख्यान्यासु गोव्यक्तेषु च्रन्वयव्यतिरेकाभ्यामाः 

द. 

भा. 

छ लिवचनमवगमयिष्यति ; तस्माद् पि नित्यः ॥ 

संख्याथावात् ॥ २० ॥ 

"अष्टछत्वो गोशब्द उच्च ःरतः' इति वदन्ति, नाष्टौ गोशब्दा 
दति। “किमतः? यद्येवं'। अनेन वचनेनावगम्यते,-- प्रत्यभि: 

जानन्तीति; वयं नावत्मत्यभिजानोमो न नः करणदौ बैस्यां ; 
एवमन्येण्पि प्रत्यभिजानन्ति-स एवायमिति भ्रत्यमि 

जानाना* वयमिवान्येष्पि "नान्यः इति वक्तमद्ेन्ति॥ अश 

"मतं, अन्यत्वे सति सादृश्येन यामृढाः सः- इति वच्यन्तिः' । 
तन्न, निति 'सद्रशः'- इति प्रतियन्ति, किंतह्ि “स॒ एवायं 
--दइति। विदिते च स्फुरेटन्यत्वे, ामोहः- इति गम्बते। न 

च, *अयमन्यः' इति प्रत्यन्तं, अन्यदा प्रमाणमस्ति! ॥ 

स्यादेतत् “बुङ्िकम्मंणो अपि ते ्रत्यभिन्लायेते, ते चपि 

नित्ये मातः" !। नेष दोषः। नदह्धिते म्रत्यचे, अथ अत्यन्त 

नित्ये एव 'द्यस्तनस्य शब्दस्य विनाशात् अन्योग्द्यतनः- 

इति चेत्। नेष विनष्टः, यतः एनं पुनरुषलभामद्े; न 
हि, म्रत्यत्तद्रष्टं मुढ्धत्तमट्ृष्धा पुनरुपलभ्यमानं म्रत्यभिजानन्तो 
विनष्टं परिकरषयन्ति !। परिकरपयन्तो दितोयसंद शने मातरि, 

जायायां, पितरि वा नाश्वस्युः!। न हि अनुपलम्भमाचरेण 

"नारित - इति अवगम्य, नष्टः-डत्येव-करपयन्ति!। अप्रमा- 

णतएयां विदितायां “नास्ति इत्यवगच्छामः नदि, प्रमाणे 
भत्यत्ते सति, अप्रमाणएता स्यात !। च्रस्तीति पुनः अब्यामोदे- 
नावगम्यमाने न कचिदप्यभावः, न चासिङधग्भावे व्यामोहः, 

न च सिङ्ोप्भावः!। तस्माद्सति व्यामोद्े, नाभावः। तदे- 

* ‹ प्रत्यभिजानन्ति चेत्" इति अधिकं का० सं०॥ 



९ अध्याये ९ पादः ॥ २९ 

भा. तदानपव्धा सिद्धं। तस्मात्परस्तादन्चरितं अनुपलभमाना 

भा. 

भा. 

चपि न विनष्टः--इत्यवगन्तुमहन्ति। यथा, गृदान्निगता 
सवग दहजनमपश्यंतः पुनः प्रविश्य उपलभमाना अपि न (भाक् 
प्रवेशात्) विनष्टः- इत्यवगच्छन्ति; तदत् एनमपि न ˆअन्यः- 

इति वक्तमदन्ति। येण्पि सवषां भावानां भ्रतिक्षणं विनाश- 
मग्युषगच्छन्ति, तेभ्पि न शक्तुवन्ति शब्दस्य वदितुं, अन्ते हि 
च्तयद्शनात् ते मन्यन्ते, न च शब्दस्यान्तः, न च त्तयो 

लच्यते !। सः- डति प्रत्यन्तः प्रत्ययः, सट्रशः- इत्यानुमानिकः, 

न च, प्रत्यत्तविरङ्गं अनुमानमुदेति, खकाय्यै वा साधयति! 
तस्मान्नित्यः ॥ ` 

अनपेदत्वात् } २१॥ 

येषामनवगतोत्पत्तोनां दव्याणं भाव एव लयते, तेषामपि 

केषाञ्चिद् नित्यता गम्यते, (येषां विनाशकारणमु पलभ्यते) | 

यथा, अभिनवं पं दृष्टा; न चेनं क्रियमाणएमुपलबधवान् ! । अध 
वा अनित्यत्वमवगच्छति रूपमेव दद्ध, तन्तृ्य तिषङ्गजनितोभ्यं 
तन्तययतिषङ्गविनाशात् तन्तविनाशादा विनग्यति-इत्यव- 

गच्छति। नवं शब्दस्य कि{ञ्चत्कारणमवगम्यते ! यदिन शादिनं 

च्यतीत्यवगम्यते ॥ 

प्रख्याभावाच्च योगस्य ॥ २२ ॥ 

रं पदेभ्यः केभ्यखिदत्तरं द्चं। (ननु वायुकारणकः 

स्यादिति, वायुरुद्तः संयोगविभागः शब्दो भवतीति, तथा च 

शिच्ताकाराः आङ्गः "वायुरापद्यते शब्दतां' इति'। नेतदेवं, 
वायवीय सेत् शब्दो भवेत्, वायोः सन्निवेशविशेषः स्यात्! 

न च, वायवोयान् अवयवान् शब्दे सतः प्रत्यभिजानोमः! 

यथा, पटस्य तन्तमयान्। नचैवं भवति !। स्याचेरेवं, स्पशंने- 



३२ मोमांसा-दशने 

भा. नोपलभेमद्धि ! न च, वायवीयानवयवान् शव्दगतान् स्पशामः। 

तस्मान्न वायकारणकः। अतो नित्यः ॥ 

ख. लिङ्गद शनाच्च ॥ २३ ॥ 

भा. लिङ्खं चेवं भवति, 'वाचा विरूपनित्यया इति, अन्यपरं 

ददं वाक्यं वाचो नित्यतामनुवदति। तस्मान्नित्यः श्दः ॥ 

च. उत्पत्तौ वाऽवचनाः' स्युरथैस्यातन्निमित्तत्वात् 
॥ २४8 ॥ (प°) 

भा. यद्यप्यौत्पत्तिकः (नित्यः) शब्दोग्थंसंबन्धञ्, तथापि न 

चोद नालच्तणो धम्म, चोदना हि वाक्यं, न हि, “अञ्रिद्ोतं 

जुह्यात् खगकामः-इत्यतो वाक्वाद्न्यतमस्मात्पदात् ‹अञ्चि- 

होचरात् खगा भवति--इति गम्यते! गम्यते तु पद्ये | 
उच्चरिते। न चार चतुथः शब्टोस्त अन्यत् अतः! (पद्चय- ` 

समुदायात्) न चायं समुदा योस्ति लोके ! योगस्य चवद्ारा- 
दथाग्वगम्यते। पदानि अमूनि प्रयुक्तानि, तेषां नित्योग्येः, 
अप्रयुक्त समुदायः; तस्मात् समुदायस्याथंः छिमो चामोद्दो 
वा। नच, पदाथा एव वाक्याथेः, सामान्ये हि पटु भवत्तते, 

विशेषे वाक्च; अन्यच्च सामान्यं, अन्यो विशेषः। न च, 

पदाथेदाक्याथौावगतिः, असंबन्धात् असति चेत् संबन्धे, 
कस्मिंखित्पदाथम्वगतेःधान्तरमवगम्येत, एकरिमन्नवगते सवै- 
मवगतं स्यात् !। न चैतदेवं भवति। तस्मादन्यो वाक्यार्थः ॥ 

स्यादेतत्, “चअभरयुक्तादपि वाक्याद्सति संबन्ये स्वभावादथा- 

वगमः-दति। यदि करप्येत-“ शब्दो धममात्मोयं ब्ुत्करामेत् ! 
नचेषः शब्द् धर्मः, यत्, चम्रयक्ताद्पि शब्दादेः प्रतीयते; न द्ध, 

# ^ वाऽवचनानि' इति कचित् पाठः॥ 



९ अध्याये ९ पादः॥ ३३ 

भा. रथम शतात् कुतञिच्छब्दात् केचिदथे' प्रतियन्ति !। तदभि 
धीयते- पदधमाग्यं न वाक्यधर्मः; वाक्याद्धि प्रथमावगताद्पि 
प्रतियन्तोग्थ दरश्यन्ते" ॥ नैतरेवं, यदि भथमस्रतादवगच्छेयुः, चपि 
तद्धि सकग्वगच्छेयुः! (परायैविदोध्न्ये च) न त्वपदाथेविदोग्व' 

गच्छन्ति। तद्यान्नैतदेवं ॥ ननु “पदा थैविद्धिरप्यवगच्छद्धिरहत 
एव॒ वाक्याथसंबन्धो भविष्यति, पदाथवेदनेन दि संखछताः 
अरवगमिष्यन्ति, यथा तमेव पदाथ दितोयादिश्वणेन' इति। 
नेति ब्रूमः; यदि वाक्येगन्तमो वणः पूववणेजनितसंरकारसदितः 
पदायभ्योग्यान्तरं प्रत्याययति, उपकारस्तु तदानीं पदाध-- 
ज्ञान।[द्वकरष्यते। तस्मात् छतरिमो वाक्याथेभ्रत्ययो यामोद्दो 
वा, न पदार्थदारेण संभवति वाक्यार्थंज्ञानमिति ॥ 

ननु ˆण्वं भविष्यति--सामान्यवाचिनः पदस्य गौः इति 
वा “अश्वः इति वा, विशेषकं “य्ुकः- इति वा ‹ क्ष्णः" 

-इति वा पदं अन्तिकादुपनिपतति यदा, तदा वाक्याधा- 
ग्वगम्यते'। तन्न; न हि, कथमिव, गौरिति वा अश्वः- इति 
वा सामान्यवाचिनः पदात् सवेगवीषु सवाश्वेषु च बुद्धिरुप- 
सपन्तो अ्तिजनिता, वाक्यानुरोधेन कुत्िदिशेषाद पवत्तत !। 
न च, सुक्तः- इत्यादे विशेषवचनस्य छष्णादिनिदत्तिभवति 
शब्दाथः!। न च, अनेको मा भूदित्यथंपरिकरुपना शक्या !। 
अतो न पदाथेजनितो वाक्या्ंः। तस्मात् लिमः। पद्- 
संघाताः खस्वेते, संघाता पुरुषता द ष्यन्ते, यथा, “ नोलोत्- 
पलवनेष्वद्य चरन्त खारुसंरवाः। नोल^कौशेयसंबोताः प्रणश्य - 
न्तोव। काद्बाः"। अतो वेदिका चपि पुरुषता इति॥ (पू०)॥ 

# “सामाः' इति प्रा प ^समाः" इति का० क्री ॥ 

+ ̂ पटणयन्तौव' इति का० सं० ॥ 

{ र्वमेव सव्व पाठः॥ 



३४ मो मांसा-दभेने 

ख. तद्धतानां क्ियाथन समास्वायोऽथस्य तन्निमित्त 
त्वात् ॥ २५ ॥ (उर). 

भा. तेष्वेव (पदायषु) ' भूतानां वत्तेनानानां (पदानां) क्रियार्थेन 
समुच्वारणं। न, अनपेचय पद्ाधान्, पार्थग्यन वाक्यमथो- 
न्तरमप्रसिद्धं। कतः१। प्रमाणाभावात्, न किंचन प्रमाणमस्ति, 

येन प्रमिमोमद्े: न हि, अनपेल्ितिपद्ाथेस्य वाक्यान्तवणंस्य 

पूववणजनितसंस्कारसधतस्य शक्तिरस्ति पद्ाधभ्योग्धीतरे 
वत्तितं! इति ॥ 

ननु ` थोापत्तिरस्ति, यत्, पदा्व्यतिरिक्तमथंमवगच्छामः, 
न च शक्तिमंतरेण तद्वकर्पप्रतेः इति। तन्न। “अर्थस्य 
तन्निमित्तत्वात्, भेवेदथपत्तिः, यद्यसत्यामपि शक्तौ नान्यन्नि- 
मित्तमवकरप्येत ; अवगम्यते तु निमित्तं। किं१। पदाथाः; 
पदानि हदि स्वं स्वं पटाथमनमिधाय निदटत्तयापाराणि; 
अथेदानीं पदाथा अवगताः सन्तो वाक्याथ गमयन्ति। 
कथं?। यत्र दहि (खुकलःः- इति वा 'छष्णः- इति वा गुणः 

प्रतीतो भवति, भवति खस्वसावलं गुणवति प्रत्ययमाधातुं ; 

तेन गुणवति प्रत्ययमिच्छन्तः केवलं गुणवचनमुच्चारयन्ति,* 
सपत्स्यते एषां यथासंकरिपतोग्भिप्रायः. भविष्यति विशि्टाथ- 
संप्रत्ययः, विशिष्टा्धंसंप्रत्ययसख्च वाक्याथ, एवं चेत्, अवगम्यते 
अन्यत एव वाक्याथेः; को जातुचित् चटृष्टा पदसमुदायस्य 
शक्तः, अरथेएत् अवगम्यते- इति वदिष्यति!। अपिच अन्वय 

व्यतिरेकाभ्यामेतदवगम्बते, भवति हि कदाचिद यमवस्था,- 

मानसाद्ष्याघातात् यत्, उच्चरितेभ्यः पदेभ्यो न पदाथा 

अरवधाय्यन्ते, तदानों नियोगतो वाक्याथ" नावग्च्छेयुः। यद्यस्य 

# ‹ उच्वारयिष्यन्ति' इति का० स° | 



९ अध्यायं ९ पादः॥ ६४५ 

भा. अपाथेगध्येमभविष्यत्,* नियोगतस्तु नावगच्छन्ति। अपि च 

ख. 

भा. 

अन्तरेणापि पटोचारणं, यः शोक्तचमवगच्छति, अवगच्छत्येवासौ 
खुक्लगुणकं । तस्म्ात्पद्ाधेम्रत्यये एव वाक्याथः। नास्य पद् 
समुदायेन संबन्धः। यत्तु (३३ । ९७) “ओौतः पदाथा न 

वाक्यानुरोधेन कुतश्चिदिशेषाद पवत्तितुमद्टति' इति। सत्यं, 
एवमेतत् ; यत्र “केवलः पदाथः प्रयुज्यमानः प्रथोजनाभावा- 
द्नर्थकः संज।यते- इत्यवगतं भवति, तत्र॒ वाक्याथाग्पि 
तावद्भवत्विति विशिष्टा्थैताग्बगम्यते ; न सेच । एवं च सति, 
° गुणान्तरप्रतिषेधो न शब्दा थेः- (३२ । ९८)- इत्येतदपि 
परितं भवति । अपि च प्रातिपदिकात् उचरन्तो! दितोयादि- 

विभक्तेः “प्रातिपदिकाथा विशेषकः- इत्याद; सा च विशेष. 
खतिः सामान्यञ्यृतिं बाधेत । यच्च (द३।२९) ˆ एते पदसंघाताः 

पुरुषता दृग्यन्ते- इति । परिद्तं तत् अस्मरणादिभिः 

(९५।२द)। अपि च एवंजातोयकेग्य वाक्यानि संहते न 
किञ्चन पुरुषाणां बोजमस्ति ॥ (उ०) ॥ 

लाके सन्नियमात्मयोगसन्निकषः स्यात् । 
२६ ॥ (सि°) 

लौकिकेषु पुनरथषु म्रत्यक्तेणाथेमुपलग्य “सन्नियमः, सन्नि 
बन्धनं शक्यं तत्र॒ संहत्त्, एवज्ञातीवकानि वाक्यानि ˆ नोलोत्- 
पलवनेष्वद्य (दे।२९.) इति। तस्मात् चभ्रिद्ोचं जुह्यात् 

खगेकामः- इत्येतेभ्य एव पदेभ्यो ये अरथा अवगताः, तेभ्यः 
च ~ 4१ 

एवेतद वगम्यते, -अभ्रि हो ात्खगा भवतीति पटेभ्य एव 

पदाथेम्र-वयः, पदाथभ्यो वाक्यां इति ॥ (सिर) 

* ‹ यद्यस्य पाराश्यैमभविष्यत्' इति का” सं° । 
† ˆ उच्ारिता' इति प्रा° पुर॥ 
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ख वेदांञ्कं सत्निकष परषाख्याः ॥ २७ ॥ (प° १) 

भा. उक्तं (२।९०)--^चोदनालत्तणोग्यीा धम इति, यतो न , 
पुरुषङ्लतः शब्दस्या्थन संबन्धः" । त्र पदवाक्या्य चार्षः 
परिद्धतः। इदानीमन्यथाग्णकेश्यामः- पौरुषेयाखोदना इति 

वदामः,-सन्निकछटकालाः छतका वेदा इदानोन्तनाः, ति च 
चोदनानां समूद्धाः, तच पौरुषेया ओेदेदाः, असंशयं पौरुषेयाः 
चोदनाः। `कथं? पुनः ˆछतका वेदाः इति केचिन्मन्यन्ते । 
यतः “पुरुषाख्याः, पुरुषेण डि समाख्यायन्ते वेदाः ;- काठकं 
कालापकं, येप्पलादकं मौज्लमिति; न हि संबन्धादृते 
समाख्यानं, न च पुरुषस्य शब्देन अस्ति संबन्धः, अन्यतः 
“कत्ता पुरुषः, काय्येः शब्दः इति । ननु ˆमवचनलच्तणा* 
समास्या स्यात्"। नेति ब्रूमः; असाधारणं हि विशेषणं 

भवति, एक णव दि कत्ता बहवोण्पि प्रब्रूयुः ; अतोगस्मयै- 
माणणेःपि चोदनायाः कत्ता स्यात्। तस्मान्न प्रमाणं " चोदना- 

लत्तणोभ्था धमः' इति॥ (पू० ९) ॥ 

ख. अनित्यद्शेनाञ्च ॥ र ८ ॥ (पु० २) 

भा. जननमरणवन्तख्च वदाथः शूयन्ते“ बबरः† प्रावादणिर- 
कामयत' “कुखुरुविन्दः चौदहालकिरकामयत-- इत्येवमादयः । 
उदहालकस्यापत्यं गम्यते ओौदालकिः, यद्येवं, भाक् चओौहालकि- 
जन्मनः, नायं ग्रन्थो भूत पूवः; एवमण्यनित्यता ॥ (पू० २)॥ 

*# ‹युरूषवचना' इति का० क्री० प° | 

†. ‹ववरः' इति का० क्रौ०॥ 

 (कसरविन्द्" इति का० सं | (क।श्यपि उति का क्री° ॥ 
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९ अध्याये ९ पादः॥ ` 2, 

ख. उक्तन्तु शब्द पएव्येत्वम् ॥ २८ ॥ (कि°) 

भा. उक्तं (९० । ९४) अस्माभिः शब्द पूरवेत्वमध्येतृणां । केवलं 

अ्ान्नेपपरि दारो वक्तवयः, सोगमिधोयते ॥ (सि°) ॥ 

ख. आख्या प्रवचनात् ॥ ३० ॥ (उ° १) 

भा. यदुक्त (९ पूर) कतुलच्तणा समास्या काटकाद्येति। तदुचपते। 
नेयमथापत्तिः, अकर्वुभिरपि दचनामाचक्तीरन्, मकण वचनं 
(अनन्यसाधारण) कठादिभिरनुष्ठितं स्यात्, तथापि इ समा- 

स्ययातारो भवन्ति। स्प्र्यते च, वेशम्यायनः सवेशाखाध्यायी, 
कठः पुनरिमां केवलां शाखामध्यापयांबभूवेति। स बज्ञशाखा- 
ध्यायिनां सन्निधावेकश्पखाध्यायौो अन्यां शखामनधीयानः, 

तस्यां भ्रहणष्टत्वादसाधारणमु पपद्यते विशेषणं ॥ (उ० ९)॥ 

ख. परन्त् खुतिसामान्यमाचम् ॥ ३१ ॥ (उ० २) 

भा. यच्च (र् पूर) प्रावादणिरिति। तन्न, प्रवादणस्य प्रुषस्या- 
सिद्धत्वात् न प्रवादणस्यापत्यं प्रावादहणिः। मशब्द्ः प्रक 
सिद्धः, बवद्तिख॒भरापणे, (नत्वस्य समुदायः क्चित्सिद्धः*) 

यथयेवापत्ये ४५ 

इकारस्तु त्ये सिद्धः, तधा क्रियायामपि क्तरि ; तस्मात् 

यः म्रवादहयति, स प्रावाहणिः। “बबरः' इति !शन्दानुलतिः। 
तेन यो नित्योग्धैः, तमेवैतौ शब्दौ वदिष्यतः। अत उक्तं- 
“ परन्त् अतिसामान्यमाचं' इति ॥ (उ०२)॥ 

ख. कते वा विनियोगः स्यात् कमणः सम्बन्धात् ॥ ३२॥ 
भा. अथ कथमवगम्यते--नायमुन्मत्तनालवाक्यसटरश इति ?। तथा 

# ^ कथित् सिद्धः" इति का० सं° ॥ 

† (वाद्य॒दीरितिशब्दानकछतिः' इति प्रा पु° ॥ 
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भा. हि पव्यामः,--* वनस्पतयः सच्रमासत, सपाः सचमासत' इति, 
यथा, (जरद्गवो गायति मत्तकानि, कथं नाम जरद्गवो गायेत् ए। 

कथं वा वनस्पतयः सपा वा सचमासीरन्निति'। उचयते, 

विनियुक्तं दि द्रव्यते, परस्परेण संबन्धाथं। कथं ?। “ज्योतिः 
खोमः- इत्यभिधाय "कत्तव्यः--इत्युचयते। केन --इत्या- 
कां त्तिते “सोमेन इति किमथ? इति, `खगाय' इति। 
कथमिति १। इत्थं, (अनया इ तिकन्यतया) इलति । एवमव- 

गच्छन्तः, पदाघे रेभिः संखवातं पंडितं वाक्याथ कथमुन्मत्तनाल- 
काक्यसद्रशं- इति वच्यामः?॥ 

ननु “अनुपपन्नमिद् टरग्यते,-- "वनस्पतयः सत्रमासत इत्येव- 
मादि'। नानुपपन्न ;-- न, अनेन 'च्रच्चि दहोचं जुयात् खगेकामः' 
-इत्येवमादयोग्नुषपन्नाः स्युः। अपि च “वनस्पतयः सचमा- 

सत- इत्ये वमाद् योपि नानुपपन्नाः,- स्तुतयो देताः सचस्य, 
वनस्पतयो नामाग्चेतना इदं समुपासितवन्तः, किं पुनविदांसो 
ब्राद्यणाः। तद्यथा लोके,-सन्धायां गगा अपि न चरन्ति, 

किं पुनविदांसो ब्रह्मणा इति। अपि च च्रविगीतः सुद्धदुष- 
देशः+ सुप्रतिष्ठितः कथमिवाशद्घुत--उन्मत्तबालवाक्यसटशः-- 

इति? तस्माचोदनालक्तणोभ्या धरम इति सिद्धं ॥ 

इति ओ्रोमच्छवरखामिनः छतौ मीमांसाभाष्ये म्रधमस्य 

अध्यायस्य प्रधमः पाद्ः॥ तकंपादोग्यं । * *॥--- 

# ‹ श्युद्ध उपदेशः" इति पा० प०॥ 



च. 

भा. 

९ अध्याये र पादः ३€ 

दितीयः पाद्ः॥ 

अन्नायस्य किया्ेत्वादानथक्यमतदर्थानां तस्माद- 
 नित्यमच्यतं ॥ १॥ (प° १) 

“सोरोदीत्, यदरोदीत्, तत् रुद्रस्य रद्रत्वं' (९) ` प्रजापतिः 
श्रात्मनो वपामुदखिदत् ,* (२) “देवा वे देवयजनमध्यवसाय 
दिशो न प्रजानन्--(र)- इत्येवमादौ नि समाम्नातारः समाम- 

नन्ति वाक्यानि। तानि किंकञ्चित् धम म्रमिमते।उतन? इति 
भवति विचारणा। तद्भिधौोयते,- क्रिया कथमनुषेया ? इति 

तां वदितुं समाम्नातारो वाक्यानि समामनन्ति। तत्, यानि 
वाक्यानि क्रियां नावगमयन्ति, क्रिया संबद्धं वा [कच्चित् ; एवभेव 
भूतमथमन्वाचच्ते-- रुदितवान् रुद्रः, (९) वपामु खेद प्रजा 
पतिः, (२) देवा वे दिशो न भजज्ञरे (३)- इत्येवंजातीयका नि, 
तानि कं धर्मे भ्रमिमोरन् १? चअथोचेपत,-“अध्याद्धारेण वा 
विपरिणामेन वा व्यवह्धितकर्पनया वा व्यवधारण-- कल्पनया 

वा गुणकल्पनया वा कञ्चिदथेः कल्पयिष्यते" -डइति। स कप्य. 
भानः कः करप्येत|| ? रुद्रः किल रुरोद, अलोग्न्येनापि रोदि- 
तव्यं, (९) उचिखेद आत्मवपां प्रजापतिः, अतोःन्योष्युत्विदे- 

दात्मनो वपां, (२) देवा वे देवयजनकाले दिशो न ज्ञातवन्तः, 
अतोग्न्योग्पि दिशो न प्रजानोयात् (२)-इति, तच्ाशक्वं,- 
इष्टवियोगेनाभिघातेन वा यत् वाष्पनिमाचनं, तत् रोदन- 
भित्युच्ते, न च, तत् इच्छातो भवति! (९)। न च, कि 

* ‹स आत्मनो वपामदक्छिदत्' इति मुदधित तेत्तिंसं० र् का० ९ प्र 
९अ० अचर उदखखिद्त् इति पाठः साधुः॥ |“ प्रमिमीरन् इति का० सं०॥ 
‡ “मनुष्टौयेत' इति का० सं ॥ 6 “प्रजानन् इति चा सो० ॥ 
|| “कश्ययमान ण्व रुवं कः करूपेतः इति का० सं° ॥ 
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दात्मनो वपामुत्खिद्य तामग्नौ महत्य तत उत्थितेन तूषरेण^ 
पुना यष्टुं शक्तुयात् ! (२)। न च, देवयजनाध्यवसानकाले ` 

केचित् दिशो मुधेयुः ! (२) । अतः एषामानथंक्यं। तस्मादेवं 

जातीयकानि वाक्यानि ^अनित्यानि- इत्युच्ते, (द्यपि 
च नित्यानि, तथापि न नित्यम कुवन्ति) इति। स एष 
बा क्येकदे शसयाच्तेपः, न दात्रस्य वाक्यस्य । ननु एकदे शा दिना 
साकाच्तः पदसमृद्धो न पय्याप्तः खमे प्रयोजनाय, अतः 
त्राक्तिप्त एव' इति। नैवं, भवति दि कञ्चित् पदसमूहः, 
योग्धैवादेभ्यो विनाग्पि विदधाति कंचिदथे, यानि पुनः 
तेः सद संयुज्य अथेन्तरे वत्तन्ते, तान्येकटे शाद्ेषेणाक्तिप्यन्ते ॥ 
(पु ९) | 

 शास््रह्ट-विरोधाच्च ॥ २॥ (पृ० र) 
“स्तेनं मनः' (१) “अनुतवादिनो वाक् (र) -इत्येवंजाती- 

यकानां धमे प्रति अप्रामाण्यं, भूतानुवादात् । विपरिणामादिः 
भिरपि करप्यमाने स्तेयं ग्टषो दयञ्च कत्तयमित्यापतति, तचा- 
शक्यं स्तेयानु तवाद प्रतिषेधमबाधमानेनानुषातुं । न च विकर्षः, 

वेषम्यात्, एकः करप्यो विधिः, एकः प्रत्य त्तः ॥ 

अथ दृष्टविरोधः,{--“तस्रात् धूम वश्ने्दिवा दटओे नाचिः। 

तस्माद चिरेवाभ्नेनकतं दद्रशे न धूमः इति “अ्ाल्लोका दत्वा 
म्याश्चिरादित्यं गतः, रातौ अादित्यस्तं' इल्येतदुपपादयतु- 
मिदं, उभयमपि ¶द्ृष्टविरुद्धमुचाते। तस्मान्नेषाग्वधारणा 

सिध्यति इति (९) अपरो दृष्टविरोधः, “नचेतदिद्मो वयं 

ष्रटङ्कर दितेनेति माधवः ॥ { ‹ जपतः" इति का० सं ॥ 

‡ ‹प्र्त्तविरोघख' इति का० संर ॥ § रातौ इति का सं° नास्ति ॥ 

¶ ‹ तस्मात्" इति अधिक अ° सो०॥ 



९ अध्याये २ पादः॥ ४९. 

भा. ब्राह्मणा वा स्मः, अब्राह्मणा वा' दति अक्रियाधेत्वाद् नधेकं। 
अधायमथेः- नेवेतत् ज्ञायते किंवा ब्राह्मणा वयं उताब्राह्धणा 
एवेति, म्रत्यत्तविसद्धमप्रमाणं (२)। अपरः शखद्ृष्टेन विरोधः 

--“को हि तदेद्, यत् अमुष्मिन्लोकेग्स्ति वा, न वा' इति, यदि 

प्रञराप्यं, अकरियार्थत्वादनथकः। अथानवक्तप्तिः, शखद्र्टेन 
विरोधः। अतः प्रत्य च्विरुडमप्रमाणं (रे) ॥ (पू० २) ॥ 

ख  तथाफलाभावात्॥ ३॥ (प° ३) 
भा. गगेचिराचब्राद्यणं प्रकत्योचयते  शोभतेस्य मुखं य णवं वेदः 

- दति यदि भूतानुवादः, अनथैकः। अथाध्ययनफलानुवादः, 
ततोग्सद् नुवादः। ‹ कालान्तरे फलं भविष्यतोति' चेत् । नदि 

अच प्रमाणमस्ति। “विधिः स्यादिति चेत्। नेष विधिपरः; 
“द्र्यसंस्का रकम स (३ अ० २ पा०) इति चिन्तयिष्यति एतदु- 
परिष्ठात्-किं फलविधिरुताथेवादः - इति। इहतु किं 

भूतानुवादः, क्रियाथा वा १-इति*॥ “आस्य! प्रजायां वाजी 
जायते य णवं वेद दति चोदादरणं ॥ (पू० द)॥ 

ख. अन्यानयेक्यात्॥ 8 ॥ (पू० ४) 
भा. “पूणाङ्त्या स्वान् कामानवाभ्रोति' (९), “पशुबन्धयाजो 

सवान् लोकानभिजयति' (२), ^तरति त्यु, तरति ब्रह्महत्यां 
योग्श्वमेधेन यजते, य उ चैनमेवं वेदः (द) इति, यदि 
भूतानुवादमाचमनथेकं। अथ फलविधिः, इतरेषां च्रानथक्ये 
--न दि, अरछत्वा पुणाङ्तिं, अभ्रिद्दो्ादयः क्रियन्ते!। न 

# ^तेन न कलविधित्वात् निराछतस्य इह अन्थकोऽ्यवादविचारः' 
इति अधिकं का० सं०॥ 

{ ̂ अस्य' इति क्रचित् ॥ 
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भा. च, अनिष्ठा अग्रोषोमीयेन, सोमेन यजन्ते !। न च, अनधीत्य, 

ख. 

= (द == न = अश्वमेधेन यजन्ते !। तद्यथा, पथिजाते अके मधु उत्छज्य, तेनैव 
पथा मध्वर्थिनः प्वेतं न गच्छेयुः, ताद्रशं दि तत्। अपि चाङ्ः ` 

~€) (९ > व ~ € 

--“चअकं चेन्मधु विन्देत, किमथ पवतं ्रजेत् १। इष्टस्याथस्य 
संसिद्धौ को विदान् यलमाचरेत्” इति ॥ (पू० ४) ॥ 

अभानि-प्रातपेधाच्च ॥ ५ ॥ (पु०१) 

भा. . “न पृथिव्यामत्रिश्चेतयो नान्तरिच्तेन दिवि- डइत्यग्रतिषेध- 

च्च. 

भा. 

चख. 

भागिनमर्थः प्रतिषेधन्ति। विज्ञायते एवेतत्,- अन्तरि त्ते, दिवि 

चाभरिनं चीयते- इति। पु थिवीचयनम्रतिषेधाथे' च यदा, 
= (स © न ड (> 

भवेत् चथनप्रतिषेधाथेमेव तत्। अधाप्रमाणं, नेष विरोधो 

भवति। कथं तत् प्रमाणं १ यत् विध्यन्तरमाकुलयेत्, खयं 

चाकुलं स्यात्,न चेतव्य, हिरण्यं निधाय चेतव्यमिति॥ 

(पू० ५)॥ 

अनित्यसंयोगात् ॥ & ॥ (पू° €, 

अनित्यंसंयोगञ्च (वेदप्रमाण्ये सति) ^“ परन्तु खति-सामान्य- 

माच" (९ अ० ९ पा० २९ ख) इति परिद्तः। इदानीं 
वेदेकटेशनामाल्तिप्तानां पुनरूपोदलक उत्तिष्ठति,“ बबरः 

भ्रावादणिरकामयतः-इति॥ (पू० ६) ॥ 

9 विधिना त्वेकवाक्यत्वात्सतुत्यथन विधीनां स्युः ॥ 
७ ॥ (सि०, 

भा. इदं समाम्नायते,“ वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः, वायुर 
च्ेपिष्ठा देवता, वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति, स एवेनं 

गं £ = तेपि ( 9 भूतिं गमयति दति। .वायुवं क्ेपिष्ठा देवता इत्यतो यद्यपि 
क्रिया नाग्वमम्यते, क्रिया संबद्धं वा किञ्चित्; तथापि विध्युदेशे- 

- 



९ अध्याये र पादः ॥ ४ 

भा. नेकवाक्छत्वात् भमाणं ; “भूतिकामः इत्ये वमन्तो विधु शः, 
तेनेकवाक्यभूतो * वायवे चेपिष्ठा देवता-इत्येवमादिः। " कथ- 
भेकवाक्यभावः?'। पदानां साकाङ्घत्वादिधेः स्तुते कवा क्यत्वं 

भवति,- भूतिकाम आलभेत, (कस्मात् यतो वायुः च्तेपिष्टेति। 
नायमभिसंबन्धो विवच्ितिःः-.भूतिकामे नालब्धमिति। कथं 

तद्धि आलभेत ?। यतः, ततो भूतिः दति, भिन्नाविमावधौ, 
उभयाभिधाने वाक्यम्भिद्येत ! ॥ 

“किमथा स्तुतिरिति चेत्। कथं रोचेत १, नोग्नुष्टीयेतः !-- 
इति। (ननु प्राक् स्तुतिवचनात्, अनुष्ठानं गूतिकामान्ताल्छिद्ध, 

स्तुतिवचनमनथेकं !"। न हि ; यदा स्तुतिपदाग्सन्निधानं, तदा 
पूवव विधिः; यदा स्तुतिपदसंबन्धः, न तदा भूतिकाम 

स्यालम्भो विधौयते। वथा, परो भवति--इति, पर उत्पद्यते 

इत्यथैः, निराकान्तं च पददयं । यदा च तद्खिन्नेव (रक्तः 

इत्यपरं† अयते, तदा रागसंबन्धो भवतीत्यथेः, भवति च रक्तं 
म्रत्याकाङ्का। णवं यदा न स्तुतिपदानि, विधिशब्देनेव तदा 
प्ररोचना, यद् स्तुतिवचनं, तदा स्तवनेन ॥ ननु “णवं सति, 
किं स्तुतिवचनेन १ यस्छिन् सति अविधायक, मा भूत् तत्, 

तदभवेभ्पि पूवेविधिनेव प्ररोचयिष्यतेः-दइति। सत्यं, विना- . 
ण्पि तेन, सिध्येत् प्ररोचनं; अस्ति तु तत्, तस्मिन् विद्यमाने 
योग्या वाक्यस्य, सो्वगम्यते स्तुतिम्रयोजनं, तयोः तस्मिन् 
अविद्यमाने विधिना प्ररोचनमिति॥ 

ननु “सत्खपि स्तुतिपरेषु पूवस्य विधिखरूपत्वादिधिरमि- 
भरेत: स्यात् !, न विवच्येत स्तुतिपद् संबन्धः !। (आदह स्तुति 

पदानि छ नथकान्यभ विष्यन् साकाङ्घाणि'। भवन्त्वनथकानि"-- 
इति चेत्। न, गम्यमानेभ्य अविवच्िताथानि भवितुमदन्ति। 

न्न क 

# ^ ततोऽनुष्टोयेत ?' इति कार सं° ॥ ‡ “परो गणः" इति का० सं° ॥ 
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ना. 

मोमांसा-द षने 

योग्सौ विध्युदेशः, स शक्रोति निरपेच्लोग्यंः विधातुं, शक्रोति 
च स्तुतिपदानां वाक्यशेषो भवितुं, प्रत्यत्तश्च वाक्यशेषभावः। 

अतोग्स्यादिधेः स्ततिमवगच्छामः। 

ननु निरपेच्तादपि विधिमवगमिष्यामः'। भवतु वं, नैवं 

सति कथिदिरोधः; किन्त अशक्यः स्त॒ तिपद संबन्धे सति विध्यथा 

विवक्षितं; वाक्च हि संबन्धस्य विधायकं, दौ चेत्संबन्धौ विद 
ध्यात्,-भतिकाम आलभेत, (९) आलम्भेन च एष गणो 

भविष्यति (२) इति; भिद्येत तद्धवं सति वाक्ं!॥ अथ 

यदुक्तं (३९ । <) ‹ न क्रिया गम्यते, न तत्संबद्धं वा किञ्चित्-- 

इूति। -स्तुत्यथन विधीनां स्युः, स्तुतिशब्दाः स्तुवन्तः क्रियां 
प्ररोचयमाणाः अनुष्ठातुणामुपकरिष्यन्ति क्रियायाः। एव 

मिमानि सुवाण्येव पदानि कञ्चिदथेः स्तुवन्ति विदधति। 
अतः परमाणं एवं-जातीयकानि “वायुवे क्ेपिष्ठा देवता-- 
इति ॥ (सि) ॥ | 

तुद्य च साम्प्रदायिकं॥ ८ ॥ (०१) 

अथोचेपत,-“प्राक् स्तूतिपदेभ्यः, निराकाङ्खणि विधाय- 
कानि, विधिखरूपत्वात्, स्ततिपद्ानि त् प्रमादपाठः इति। 

तत् न एवं, अथावगमात्, ` तुस्यञ्च सास्मरदायिकं, संप्रदायः 

(प्रयोजनं) येषां धर्माणां,* स्वं ते विधिषदानां अर्थवादषदानां 
च तर्याः ;-अध्यायानध्यायते।, गरुम खात्मरतिपत्तिः, शिष्योषा- 

ध्यायता च सवेस्धिन्नेवंजातीयके अविघ्नाध तल्यमाद्भियन्ते 
खयरणं च दुदं। अतो न म्रमादपाठः दति ॥ (उ० ९) ॥ 

# ५भावानां' इति का० संर ॥ 

† ‹अध्यायानध्यायता' इति का सं । ‹अध्यायानध्ययने' इति 

पऽ सो० ॥ 



च्च. 

भा. 

च्च. 

भा. 

॥. 

९ अध्याये २ पादः॥ ४५ 

अप्रात्ता चानुपपत्तिः प्रथोगे हि विरोधः स्याच्छ- 
व्दाथसतवप्रयोगमृतस्तस्माद् पप्येत ॥ ९ ॥ (उ° २) 
अपिच, या एषा अनुषपत्तिरक्ता (४०।१९१) ““शाखट्ृष्ट- 

विरोधात्"--इत्येवमाद्या, सा " सो्रोदीत्- इत्येवमादिषु न 

भ्राप्रोति। कुतः १। म्योगे हि स्तेयादौनामुचपमाने विरोधः 
स्यात्, शब्दाथस्तु अभयो गभूतः, तस््मादुषपदयेत “स्तेनं मनः, 
अनृतवादिनौ वाक्-इति॥ (० २)॥ 

गुणवादस्तु ॥ १०॥ (उ० द) 

“ यदुक्तं (४२। 9) “ विधेयस्य प्ररोचनाथा स्तुतिः इति; 
तदिह कथमवकरप्ये त १ यचान्यदिधेयं, अन्यच्च स्तूयते, यधा, 
'वेतसशाखयानग्वकामिख्ात्निं विकषेति- इति वेतसा वके विधो- 
येते, ्रापञ्च स्तूयन्ते,“ पो वे शान्ताः इतिः तदुचपते, 
--“ गुणवादस्तु, गौण एष वादो भवति, यत् संबन्धिनि 
स्तोतव्ये संबन्धन्तरं स्तुयते। अभिजनो छेष वेतसावकयोः, 

ततस्ते जाते। अभिजनसंस्तवेन चाभिजातः स्तुतो भवति । 
यथा, अस्माकाभिजनो देवदत्तोग्स्माकेषु स्तुयमानेषु स्तूत- 

मात्मानं मन्यते, एवमचापि द्यं ॥ (९ वा०)॥ 

"अथ ˆ सोःरोदोत्- इति कस्य विधेः शेषः ९ । “ तस्यादर्दिषि 
रजतं न देयं-इत्यस्य। कुतः १। साकाङ्घृत्वात्पद्ानां, 

' सोणरोदोत्, यदरोदीत्, तत्, रुद्रस्य रुदरत्वमित्यच सः- डति 

प्रतापे त्तः, तत्मरतययात्। “नस्य यदस खशीय्यतः-इति ‹तस्य' 

इति पूरवेभक्तापे च्व एव । उपपत्तिख्योपरितनस्य, यो वद्धि 
रजतं दद्यात्, पुराग्स्य संवत्सरात्, गृद्दे रोदनं भवतीत्यस्य 
देनुत्वेनायं प्रतिनिरदिग्यते,-' तस््नाद्दिषि रजतं न देवं- 
इति; एवं सवाणि साकाद्खणि॥ “कथं विधरुपकुर्वन्तीति ?। 
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- गुएवादे न,-रोद नम्रभवं रजतं वद्िषि ददतो रोदनमापद्यते। 
तत् प्रतिषेधस्य गुणः; यत् अरोदनमिति ॥ ` “कथं पृनररूदति 

'अरोदौत्- इति भवति १८(९)। कथं वा अनश्चप्रभवे रजते- 

ग्प्रभवमिति वचनं? (र)। पुराणस्य संवत्सरादसति रोदने, 
कथं रोदनं भवतीति १ (र) तदुचते,- “गुणवादस्तु गौणा 
एते शब्दाः रुद्रः इति रोदननिमित्तस्य शब्दस्य दशनात् 
“यद रोदौत्' इत्यु चयते (९)। वणटसारप्यात् निन्दन् अनश 

भरभवमप्यश्रप्रभवमित्याद (२)। निन्दन्नेव च धनल्याभे दुःख- 
दशेनात्पुरास्य संवत्सरात् गृद्दे रोदनं भवतीत्या इ (र) ॥ 
(र व्या०)॥ 

तथा, ˆ यः प्रजाकामः पखुकामो वा स्यात्, स एतं प्राजापत्यं 

तुपुरभमालमेतः इति, अकाङ्ितत्वादस्य विधेः शेषोप्यं, “स 
आत्मनो वपामुदकिखदत्- इति। कथं गुणवादः ? इत्थं नाम 

न आसन् पशवः, यत्, आत्मनो वपामुद क्खिददिति'। रतच् 

कमेणः सामध्य', यत्, अग्नौ प्रहतमात्रायां वपायामजस्तुपुर 
उदगात्, इत्थं बहवः पश्वो भवन्तीति । “कथं पुनरनुत्खि- 
न्नायां वपायां प्रजापतिरात्मनो वपामुदकिखदत्-इत्या ह १। 

उच्ते,--तरसदृत्तान्तान्वास्यानं, स्तुत्य्थन अरशंसाया गम्यमान- ¦ 
त्वात्। इ ददान्वाख्याने वत्तेमाने, दयं निष्यद्यते, {- यद डत्तान्त- 

ज्ञानं, (९) यच्च कर्िंखिुत्पररोचना, देषो वा (२) तच 

छत्तान्तान्वास्यानं६ न प्रवत्तकं, न निवत्तेकं च इति भ्रयोजना- 
भावात् अनथेकं- इति अविवकच्ितं; प्ररोचनया तु प्रवत्तते, 
देषात् निवत्तते इति तयोविवच्ता। टत्तान्तान्वास्ानेन्यि 

विधीयमाने छादिमत्ता दोषो वेदस्य म्रसज्येत!। “कथं 

म ना 

* तपुर: ष्टङ्करदित इतिमाधवः॥ { “भूता इति" इति का० सं° ॥ 

[ ˆअपतति' इति का० सं०॥ 6 “ ्ानंः इति काः स°। 



९ अध्याये २ पादः॥ ९७ 

भा. षनरिदं निरालम्बनमन्वास्यायते? इतिः। उचते,- नित्य 

कञिदथः प्रजापतिः स्यात्,-- वायुः, (१९) आकाशः, (२) आदित्यो 

वा (द)। “सख आत्मनो वपामुदकिखदत्- इति दष्टं (१) 

वायुं (र) रभि वा (द); तामग्नौ भागृह्धात्, बेद्युति (९) 

आर्चोँरे (२) लौकिके वा (र) । ततोग्जडइत्यन्नं, (९) वीजं, (२) 
विरत् (३) वा* तम [लभ्य (तमु पयुज्य) प्रजाः पश्चून्प्राप्रोतीति 
गौणः शब्दाः ॥ (२ या०) ॥ 

"अदित्यः प्रापणोय ख॒रूरादित्य उदपनीयश्चुरुः- इत्यस्य 

विधिः शेषो “देवा वै देवयजनमध्यवसाय दिशो न म्रजानन्- 
इति, आकाङ्खितत्वात्। सवेव्यामोहानामादित्यखरू्न1 श- 
यिता, अपि दिङ्मोदस्येति स्तुतिः। ˆकथमसति दिङमोदे 
दिङ्मोदशब्दः' इति । उचते, - चमा छ्लतस्य बद्दोः कम सम् - 

 स्योपस्थितत्वात् गौणो मोद्शब्टोग्वधारणावकाशदानादिभि- 
ज्ञापयतीति गौणएता (४ व्या) ॥ (उ० २) ॥ 

ख. रूपात्मायात् ॥ ११॥ (ड० ४, 

भा. “ददिरण्यं हस्ते भवति, अथ गृह्धाति- इति, साकाङ्कृत्वादस्य 
विधेः शेषः-“ स्तेनं मनोग्नृतवादिनी वाक्-इति। निन्दा 

चनं हिरण्यस्तुत्यथन, यथा, किं ऋषिणा, टे वदत्त एव 
भोजयितव्यः। “कथं पुनरस्तेनं मनः निन्दितुमपि सतेनशब्टे- 

नोचते, वाचं चाननृतवादिनों अपि “अन॒तवादिनो- डति 

ब्रूयात् £ । गुणवादस्तु ˆ रूपात्, यथा, स्तेनाः प्रच्छन्नरूपाः, एवं 

च मनः इति गौणः शब्द्ः। “प्रायात् च, अनतवादिनी 
वागिति॥ (० ४) ॥ ॐ 

# ^विरूदिति गौणाः एव्दाः' इतितु आ° सो०॥ 
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ख. + दू रभयस््वात् ॥ १२॥ (ड° ५) 

भा. इ्टविरोधे उदादरणं, (४०।९७) ˆ तस्याङ्खम रणवाश्रेदिवा 
दट्शे, नार्चिः, तस्माद चिरेवाभ्रेनक्तं ददरशे, न धूमः-इति, 
° अम्रिज्यातिज्यातिरग्निः खादा-इति सायं जुद्धोति, खया 
ज्योतिज्धातिः खयः खादहा- इति भ्रातः,- इति मिश्रलिङ्ग- 
मव्रयोविधानस्याकाङ्कितत्वाच्छेषः। उभयोदंवतयोः सन्निधाने 
होमः-इति स्तुतेरूपपत्तिः। " दरूरभूयस्त्वात्,' धूमस्याभचैखा- 

दशने गौणः शब्दः ॥ (उ० ५) ॥ 

ख्. दृकरपराधात् कठुर पचदश्नं ॥ १२ ॥ (ड €) 
भा. ृष्टविरोधे एव उदाहरणं (४०।२९) “न चेतदिद्मः- इति, ` 

तत्, “वरे प्रत्रियमाणे देवाः पितर इति ब्रूयात्-इत्याकाङ्ि- 
तत्वादस्य विधेः शेषः। अब्राद्मणोग्पि ब्राह्मणः प्रवरानुमव्रेणेन 
स्यादिति स्तुतिः। दुज्ञानत्वादज्रानवचनं गौणं, स्त्यपराधेन 
कर्तुञ्च पुचदशनेन, “अप्रमत्ता रचत तन्तुमेनं- इत्यादिना 
दुज्ञानं ॥ (उ० ६) ॥ 

ख. पाकालिकंष्या ॥ १४ ॥ (ड० ७) 

शाखट्ृष्टविरोधे उदा हरणं (४९। द) “को हि तदेद- इति, 
° दिच्चती काशान् करोति- इति साकाङ्खृत्वाद् स्य विधेः शेषः। 
म्रत्यच्तफलत्वेन स्तुतिः। अनवकक्िवचनं विप्रछछष्टकालफल- 
त्वाद्नौएं ॥ (० ॐ) ॥ 

भा. नन 

ख. विद्याप्रशसा ॥ १५ ॥ (उण) 

भा. (तथाफलाभावात्ः (२ पा० इ सू०) इत्यन उदाहतं 

“शोभतेऽस्य मुखं--इति गगचिराचविधेराकाङ्खितत्वाच्छेषः। 



९ अध्याये २ पादः ॥ ४९. 

भा. वेदानुमब्रणस्य च “अगस्य प्रजायां वाजी जायते-- डति शेषः। 

मुखशोभा वाजिमच्त्वं च गुणवचनत्वाङ्गौणः शब्दः, शोभते इव 
शिष्येरुदीच्यमाणं ; कुले सन्तताध्ययनखवणान्मे धावी जायते-- 
दति सप्रतिग्रहादन्न माभ्रोतीति॥ (उ०र)॥ 

ख.  सव्वैत्वमाधिकारिकं॥ १६॥ (उ० €) 

भा. अन्यानथक्यवाक्वे उदा दरणं,“ पूणाङ्त्या स्वान् कामान 
वाभ्रोति--इति, “पृणाति जुद्ोति-इत्याका क्कितित्वादस्य 
विधेः शेषः। “य उ चैनमेवं वेद- इति, (तरति खछल्युं-- 
इत्यस्याकाङ्ितितवाच्छेषः। फलवचनं स्तुतिः, सवकामफलस्य 
निमित्ते सवेकामावाक्षिवचनं गौणं। अखुवंघु सवे वचनं अ्रधि- 
छतापेत्तं । (उ० €) ॥ 

ख. फलस्य कमनिष्यत्तस्तेषां लोकवत्परिमाणतः फल- 

विशेषः स्यात् ॥ १७ ॥ (उ० १०) 

भा. च्नन्वारद्य वचनमिदं (४९ । €) यद्यपि विधिः, तथापि श्रथे- 
वत्ता परिमाणतः सारतो वा फल विशेषात् ॥ (उ० ९०) ॥ 

ख. अन्त्ययो यथोक्तं ॥ १८ ॥ (उ० ११) 

भा. “अभागिप्रतिषेधात्-इत्यादावुदाहतं- “न पथियामभि- 
खेतब्यो नान्तरिच्ठे न दिवि- इति, “हिरण्यं निधाय चेत्यं 

-इत्याकां स्तितत्वात् अस्य विधेः शेषः। पृथिव्यादीनां निन्दा 

दिरण्यस्तुत्यथा। असति प्रसङ्गे प्रतिषेधो नित्यानुवादः। यच 
(६ पू०) अनित्यदशनं “बबरः प्रावाहणिरकामयत इति, 
तत् परितं, अथंवाद्ाक्तेपेण पनरत्थितं, इटानीमर्थवाद- 
प्रामाण्ये तेनैव परिद्ारेण परि हरिष्यते--डइति ॥ (उ० ९९) ॥ 
(इति अरथेवादाधिकरणं, ९ अ०। २ पा०।९ अधि०)॥ 
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भा. 

ख. 
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अथ विधिवच्चिगदािकरणम् ॥ 

विधिव स्याद पृत्बेत्वादादमाचं ह्यनथकं ॥ १९ ॥ (प°) 
इ ये विधिवत् निगदा चथैवादाः, ते उदादरणं,- “चौद 

बरो यूपो भवल्यूग्बौा उदुंबर ऊकंषशव उवास ऊजे' 
पश्च न्नाप्नोति ऊजोग्वरूथे-इति। किमस्य विधिः कार्य, उता- 
स्यापि स्तुतिरिति१। किं तावत्मापषं “विधिव स्यादपूवे- 
त्वादादमाचं चनथेकं'। विधिवन्निगदे ्वेवंजा यकेषु फलविधिः 
स्यात्, फलं वगम्यते, तथा हि अपूव" अथे विधास्यति, 
इतरथा स्तुतिवाद्माचं अनर्थकं स्यात्, स्तुत अस्तुतख 
तावानेव सोग्धंः। अपि च “ऊजा^गवरुधे- इति भरयोजनं 
यते; न च, “्रशस्तोग्यमथेःः- इति कञिच्छब्टोःस्ति ! 
लच्तणएया तु स्तुतिगम्यते, अतिख लन्षणायाः ज्यायसोति ॥ 
(पू) ॥ 

लोकवदिति चत् ॥ २०॥ (पूव्वेपक्ते आ शङ्का ॥) 
इति चेत् पश्यसि, -स्तुतिरनथिका, न च शब्दे नावगम्यते 

-इति। लौकिकानि वाक्यानि भवन्तो विदांकुवन्तु। तत् 

यथा, “इयं गौः क्रेतव्या देवदत्तीया, एवा हि बज्नच्ीरा 
स्त्यपत्या अनष्टम्रजा च' इति। “क्रेता इत्यप्युक्ते गुणाभि- 
धानात् म्रवत्तन्तेतरां क्रेतारः; बज़्च्तौरेति च गणाभिधानमव- 
गम्यते ; तदत् वेदे्पि भविष्यति ॥ (प° च्रा०) ॥ 

न पूर्वत्वात् ॥ २१॥ (आशङ्का-निरासः ॥) 
नेतदेवं, लोके विदितपूवा अथा उच्छन्ते ब्ञच्षीरादयः, 

# ऊक सामथ्ये डति माघवः॥ 



९ अध्याये र् पादः॥ ५९ 

भा.तेषां विज्ञानमेव न भ्रयोजनं, अतः प्रशंसा गम्यते। अवि- 

दितवादे न श्रहधोरन् ! पूववचनादिव। विदितत्वाद्व च 

भ्ररोचयन्ते ; बवेदिकेष पनयदि विधिशब्देन न प्ररोचयन्ते, न- 

तरामथवादेन! जाताशंको हि विधिशब्दे सतदानों। अथ 

विधिशब्देन प्ररोचितः, किं अथंवादश्ब्देन?। अपि च वेदे 
व्यक्तमसंवादः-' ऊजाग्वरुद्ध इति अप्रसिद्धं वचनं, “ऊग्वा 

उदुम्बरः" इति हेतुत्वं चाप्रसिद्धं,- यस्मात् ऊगुदुम्बरः, तस्मात् 
` तन्मयो यूषः कत्त इति ; “ऊगुदुम्बरः- इति अनु तवचनात् 

भा. 

भा. 

~~~ ------~-----~ ~~ - ~~ ~~~~~~~~~__~~-~~~~- ~~~ 

“अन्यदस्यानुतं' - इति परिकर्प्येत ! ॥ (अ नि) ॥ 

उक्तन्त॒ वाक्यशेषत्वं ॥ २२ ॥ (सि०, 

उक्तं ४२।९८) अस्माभि क्यशेषत्वं,--“ विधिना त्वेकवाक्य- 

त्वात् इति। “ननूक्तं (५०।९.०) फलवचनं इह गम्यते, न 

स्तुतिः" इति । यत् इद फलवचनं, तत् श्रौदुंबरस्य यूपस्य, 
न च, अविदित श्रौदुंबरो यूपोःस्ति! तच फलवचनमे वा नथेवं । 
^ स्तुतिवचनः शब्दो नास्ति इति चेत्। इह फलवचने फल- 

वत्ता प्रतीयते, फलवां ख॒ प्रशस्त इति, ततर फलवत्तायामानथंक्य- 
मिति यो दितीयोग्धः, मरशंसा नाम स गम्यते। लच्तछेति चेत्। 
न, लच्षणायामपि अथेवत्ता भवत्येव लच्णाणपि इ लौकिको । 
“ ननूक्तं (५९।९) असंवादो वेदे, न खुभुदंबर इति'। गुणवादेन 

मरोचनाथेतां ब्रूमददे,-गौएत्वात्संवादः। किं१। सादन्यं, 
यथाग्न्नं प्रीतेः साधनं, एवमिदमपि ग्रीतिसाधनशक्तियुकतं 
भरशंसितुं मशंसावाचिना +शब्देन उचते, शक्यते हि तत् पक- 
फलसंबन्धा दरू मिति वक्तु ॥ (सि०) ॥ 

#* अचर ^ पोतिसाघनः- इति अधिकं अआ० सो०॥ 



धर् 

ख. विधिञ्चानथकः कचित्, तस्मात् स्तुतिः प्रतीयेत, तत्- ` 

भा. 

द. 

भा. 

भा. 

भा. 
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सामान्यादितरेषु तथात्वं ॥ २३ ॥ (किर युक्तिः १॥) 

.अण्सुयोनिवैा अश्वो अण्सुजो वेतसः'- इति, अम्सयो निर श्वः 
शै विधेरशक्यत्वादा नघ € 9 9. 

कत्तव्ः- इ ति--विधेरशक्यत्वादा नध के, तत्रा वन्यं स्तुतिः कर्प- , 

चितव्या,-शमयिचीभिरद्धिरश्वस्य अवकानां च संबन्धो वज- ` 

मानस्य कष्टं शमयतीति । ' तत्सामान्यादितरेषु तथात्वं," तथेति 
यावत्, तावत् तथात्वमिति किंतत् सामान्यं १। विध्यसंभवः 

स्तुतिसंभवञ्च ॥ (सि° यु° ९) ॥ 

प्रकरणे संभवन् अपकरो न कल्पेत, विध्थानथंक्वं 
हितं प्रति ॥ ₹४॥ (सि यु° र्, 

इतञ प्ज्थामः स्तृतिरिति। कुतः?। इदं समामनन्ति, 

-- यो विदग्धः, स॒ नेच्छतः; योग््ररतः, स रौद्रः; यः प्रतः, 
स॒ दैवतः; तस्म्मादविददहता खपयितवयः, स दैवतत्वाय- इति, ` 

£ € क~ सू १ 4 

यदि स्तुतिः, दश्पूणमासयारेव श्टतः स्ताविष्यते। तथा | 

संभवन् च्रपकथा न करप्येत, (अरपक्ष्यते इत्यपकषः)। विधि- . 
पच्च तु यत्र नेतः, तच विद्ग्धता नीयेत! तथा सुति 

3 9 क ५५ € € ॐ € 

भकरणं बाधितं भवेत् । दशपूणमासकमं प्रति नेचताभावात् . 

विदग्धविधानं अनथकं स्यात्, तस्मात् स्तुतिरेव ॥ (सि° यु०र)॥ | 

विधो च वाक्यभेदः स्यात् ॥ २५॥ (सि° य° ३) 

“च्ौदुम्बरो यूपो भवति इति- * विधावतस्खिन्नाओीयमाणे 
ˆ ऊजाग्वरुदधौ- इत्येतस्धिं ख वाक्यं भिद्येत !। इत्थं ओदुम्बरो 
युषः प्रशस्तः, स चोजाग्वरदये इति! तस्मात् विधिवन्निगदा- 
नामपि स्तुतिरेव काग्येमथेवादरनां- इति ॥ (सि° यु° २)॥ 
(इति विधिवन्निगदाधिकरणं । ९ अ०।२ पा०। २ अ०)॥ 
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९ अध्याये २ पादः। ५ 

अथ देतुवत्निगदाधिकरणं | 

देतव स्याद थंवत््नोपपत्तिभ्यां ॥ २६ ॥ (प) 
अथ ये तुवन्निगदाः-“खपण जुद्धोति, तेन दि अन्न 

क्रियते--इत्येवमादयः; तेषु सन्दे हः, किं स्तुतिस्तेषां कार्थ, 
उत इेतुः{-इति। किंम्राप्तं {हेतः स्याद्न्नकरणं होमस्य । 
नन् “अप्रसिद्ध कायकारणभावे न देत् पदे शः'। सत्यमेवं लोके, 

विधायिष्यते त॒ वचनेन वेदे,-खूपण होमे कत्ते अन्नकरणं 

देतुरित्युपदिश्यते। किं भयोजनं १। अन्यदपि द्विपीठरादि 

अन्नकरणं यत्, तेनापि नाम कथं : क्रियेत ?-इति। 

कुतः १। तस्याप्यन्नक्रियाया मथ वत्ता, शक्यते च ते नाप्यन्नं कर्त, 
एतद्धि “ क्रियते' (५३।४)--इत्युचमते। न दि, वत्तमानकालः 

कञिदस्ति ! यस्यायं प्रतिनिहंशः। हेतौ च अतिः शब्दः, स्तुतौ 
लच्तणा। यदि च, 'दविपोटरादि न साल्तादन्नं करोतीति 

नान्नकरणं- इत्यु चयते'। व्यथ तस्मिन् खपंस्तुतिरनधिका 
स्यात् ! खषेमपि हि न साच्तादन्नं करोतोति तेन विनाग्यन 
सभेस्य स्त तिना पपद्यते ॥ (प) ॥ 

. स्त तिस्त, शब्द पव्वत्वात्, अचोदना च तस्य ॥ २७ ॥ 

(सि०) 
नतु एतदस्ति, शब्द पूवकोग्यमधः, अन्नकरणं देतुः-इति, 

शब्दञ्च “अन्नकरणं सूपैद्दोमे हेतुः- इत्याद, न च द्विपीठर- 
होमे ; तेन शद पूव सूप, न च द्विपिठरादेञ्योदना ॥ (सि०)॥ 

कट { > 

व्यथ स्ततिरन्याय्येति चत* ॥ रट ॥ (सि० आ०) 

इति पुनयदुक्त, (५२।९४) तत् परित्त्ं ॥ (सि° अआ) ॥ 

` * का० सं° पस्तकं नद स्र सजतया उडत, किन्त भाष्यरूपणव ॥ 



५७४ मोमांसा-दश्ने 

यू. अथंस्तु, विधि शेषत्वात्! यथा लोके ॥ २९॥ (आ० नि०) 
भा. अस््मत्पक्तेग्धाण्स्ति, वाक्यशेषो दि स विधेस्तदा भवति। 

संवाद स्तुतिवचनल्वेन,--यथा वयं सूयण अन्नं क्रियमाणं 
जानोमः, तथा खपणान्नं क्रियते- इत्येव गम्यते; तदा च 
अवत्तमानं स्तौतु वत्तमानमित्युपदिशति। त्वत्पन्ने एष दोषः, 
यस्य ते देतुविधिः; विधौ दहिन परः शब्दाथेः प्रतोयते; 
न च, वत्तमानं उपदिशन् वेदः शक्यमथ विदध्यात् !। अस्मत्प्ते 
तु एष परशब्दः परत्र वत्तते; यथा लोके, बलवान् देवदत्तो 
यज्ञदत्तादीन् म्रसद्ते- इति म्रशष्टबलेःपि बलवच्छब्दो वत्त- 
मानो न सिंहं शाद्रलं वा अपेच्य प्रयुज्यते; वे देवदत्तात्त 
निक्लष्टबलाः, तान् अपेच्य भवति एवं, (तेन डि अन्नं 

क्रियते दति म्ङष्टान्नकरणेन . संस्तवः सू्ेस्य, निङटानि 
्नन्यानि अन्नकरणानि अपेद्य भविष्यति ॥ (अा° नि) ॥ 

१ रः 7 ५ 
ख. यदि च हेतुः, अवतिष्ठत लिट शत्, सामान्यादिति 

चत्, अव्यवस्था विधीनां स्यात् ॥ ३०॥ (सिर यु) 
भा. यद्यपि च भवेदन्नकरणं हेतुः दविपिठरम्रकारा्णां, तथापि 

सूपे एवावतिष्ठेत, शब्दात् “अन्नकरणं हेतुः इति विज्ञायते, 
शब्द सूपस्याद, न द्विपिठरादीनां; तङ्ख निर्दिंज्वते,- 
यस्मात् सूपरणान्नं क्रियते, तस्मात् सुपण जुद्दोति--इति। यथा, 
यस्मात् बलवदुपध्मातोग्भ्चिः, तेन मे गृद्धं दग्धमिति, न, 
च्नत्रिरपि बलवदुपध्मातो दहति दति गम्यते। अथ (मतं, 
-येनयेन अन्नं क्रियते प्रणद्या, सूपादन्येनापि तेन तेनापि 

होमः क्रियते' इति। “च्रव्यवस्था विधोनां स्यात्, न केनचित् । 
प्रणा्यीन्न्नं नियते, तत्र॒ यावदुक्तं स्यात्, जुद्धोति--इति 
तावदेवान्नकरणेन जुद्धोति-दइति। अद्मत्पक्ते पुनः सूप 
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भा. स्तूयते ; “तेन दन्नं क्रियते-इति टत्तान्तान्वाख्यानं न च 

भा. 

त्तान्तज्ञायनाय, किं तदि भ्ररोचनायेव। तस्म्खेतुवन्निगद- 
स्यापि स्तुतिरेव काय्ये' इति॥ (सि यु%)॥ (इति देत॒वन्नि- 
गदाधिकरणं । ९ अ०।२ पा०।२अ०)॥ 

| अय मच्रलिङ्गाधिकरणम् । 

तदथंशस्रात् ॥ ३१॥ (पू १) 
अथ दानो, किं विवक्तितिवचना मवराः, उताविर्बाज्तित- 

वचनाः? (९) । किमथम्रकाशनेन यागस्य उपकुर्वन्ति, उत 

उच्चारणमारेण १ (२) इति ;ः- यद्युच्चारणएमातरेण, तदा न नियो- 
गतो “ वद्धिदेवसदनन्दामि'- इत्येष वर्दिलैवने विनियुज्येत ! 
अभिधानेन चेत्, प्रकरणेन विज्ञाताङ्गभावो नान्यतोपकर्त 

शक्रोति- इत्यन्तरेणापि वचनं, वद्धिलेवन एव विनियुज्येत ! 
इति ॥ तदे वमवगच्छामः,- उच्चारणमात्रेणेवोपकुवैन्तोति 
कुतः !। “तदधंशाखात्, यदभिधानसमथा मवः, तनेवैनं शाखं 
निबन्नाति,- “उरुम्रथा उरु प्रथख- इति पुरोडाशं प्रथयति 
इति, वचनमिदं अनथकं, यदि अथाभिधानेनोपकुर्वन्ति; 

अथोचारणमातरेण, ततो वक्तयो विनियोगः, उक्तञ्। अतो 

नाधाभिधानेन; यथा, साच्चः पुरुषः परेण चेन्नीयते, नून- 
मच्िभ्यां न पञ्यति- इति गम्यते । 

° नन्वथेवादाथे' भविष्यतीति' चेत्। न ह, येन विधौयते, 

तस्य वाक्वशेषोग्थवादः- इत्युक्तं। न च, निरपेन्तेण विद्धिते 
अथेवादेन किञ्चिदपि प्रयोजनं क्रियते !। चरतो नार्थवादार्थः 
वचनं (९)। 

तथाग्भ्यादानसमथ मबाः उदादरणं। लिङ्गाटेव आदाने 
भ्राप्ता वचनेन विधोयन्ते,--“ तां चतुभिरादत्ते-इति। " चतुः- 
संस्याथेमिति' चेत् । न, समुचय शब्दाभावात् (२) । 
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भा. तथा “इमामगुभ्णन् रसनाग्टतस्य--इत्यश्वाभिधानीमादत्ते' 

--इत्युदटाहरणं,--रसनादाने प्राप्तस्य रसनादाने एव शाखं 
विनियोजकं, तत् विवच्िताधेत्वे न घटेत !- इ ति। 

ननु ˆ गहेभरसनां परिसंख्यास्यति'। न शक्रोति परिसंस्यातं, 
परिसञ्चत्षाणो हि खाथेः च जद्यात्, पराथेच्च कल्पेत, मासं 
च बाधेत ! (ई) । 

तसात् न विवत्तितवचना मबाः, अतो न भ्रमाणं, “वद्िदव- 

सदनं द्ामि'- इत्यस्य रूपं वह्दिलंवने विनियोगस्य ॥ (पू) ॥ 

ख. वाक्यनियमात् ॥ २२ ॥ (प° २) 

भा. नियतपद्करमा दि मवा भवन्ति, अत्रिमृद्ी दिवः - इति, 
न विपर्ययेण। यद्यर्ध॑प्रत्यायना्धाः, विप्ययेणाप्यधैः भतीयते,-- 

डति नियमोप्नर्थकः स्यात्। अथ उचारणविशेषाथाः, विपयंये 

अन्यदु्चारणं इति नियम च्राओ्रीयते। तेन यतरस्िन् पत्त 
नियमो अरथेवान्, स नूनं पन्त इति। ननु “अथवत्खपि नियमो 
दग्यते, यथा, “इनद्राग्नो-इतिः। युक्तं तत्र तत्, विपययेग्थै- 
प्रत्ययाभावात् ॥ (पू २)॥ 

ख. बृद्धश्टस्त्रात् ॥ २३ ॥ (प् ३) 

भा. बुद्धे वस्वपि पाठादथं तदभिधानसमथा मदो भवति, अश्री 
अश्नोद् विद्दरेत्' इति। स बुद्ध किं बोधयेत् ?। अथ नु उच्चारण- 
विशेषाः, बुद्धःप्युच्वारणएविशेषोग्वकरप्येतेति। ननु “पुन- 
वचनात् संक्कारविशेषो भविष्यतिः। एवं, अस््मत्पच्तमेवाथि- 

तोगसि, वचनमुचारणं, तद्धि शक्छते कतु" नार्थमत्यायनं, तत् | 
म्रतीतेग्शक्े; यथा, सोपानत्के पादे दितीयामुपानदमशक्य- 

त्वान्नोपादत्ते ॥ (पू दे) ॥ 
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अविद्यमानवचनात् ॥ ३४ ॥ (पू ४) 

भा. यज्ञे साधनभूतः भ्रकाश्यितयः, न च, ताट्शोग्यागस्ति! 

भा. 

नाः 

याद्रशमभिदघतिः, यथा “चत्वारि श्टङ्गा-इति। नदि, 

चतुःश्टङ्गं चिपादं दिशिरसकं सपद्दस्तं किञ्चित् यज्ञसाधन- 
मस्ति !। तद्चामिधानार्थः किमभिदध्यात् ?। उच्वारणा्े 
त्ववकरुप्यते। तथा “मा मा हिंसोः- इत्य सत्यामपि हिंसायां 

किमभिदध्यात् १॥ (पू०४)॥ 

अचेतनेऽयबन्धनात् ॥ ३५ ॥ (पू० ५) 

अचेतनेग्यं खर्वः निवभ्रन्ति,--“ ओषधे चायस्वेरन- इति, 
अभिधानेनोपकुवेन्त एवंजातोयका ओषधिं पञ्ुत्राणाय प्रति- 
पादयेयुः, न च, असावचेतना शक्या प्रतिपादयितुं! उचा- 
रणां तु नैष दोषो भवति। तस्मात् उद्वारणाथाः। “षटणोत 
यावाणः दति च उदादरणं॥ (पूर ५)॥ 

अर्थेविप्रतिशेधात् ॥ ३६ ॥ (प° €) 
[र दिति भ 

अथंविप्रतिशेधोग्पि भवति,--.अदिंतिद्यीरदितिरन्तरिक्ं 
+ द् क क 

इति, सेव द्यौः, तदेवान्तरि्तं- इति को जातुचिदवधारयेत् 2। 
अनवधारयंख्च किमभिधानेनोपकुयात् 2। उच्वारणमातरे तु नैष 

विरोधो भवति। तस्मात् उच्वारणाथा मवराः। “एको रूद्रः, 
न दितीयोग्वतस्थे, असंख्याताः सदखाणि ये रद्रा अधिभूम्यां' 

-इति चोदादरणं ॥ (पू० €) ॥ 

# ^ अभिवदन्ति केचित् मव्राः' इति का० सं ‹ अभिवदन्त्येते मचा 

स्ति" सूति च क्रचित् पाठः॥ 



१८ मी मांसाद् ने 

ख. स्वाध्यायवद् वचनात् ॥ ३७ ॥ (पू° ७) 

भा. खाभ्यायकालते पृूणिकाग्वदहन्तिं करोति, माणएवकोगवद्न्तिमिव- 
मधोति, नासौ तेन मव्रेण तदभिधानमभ्यस्यति, अच्तरानुपृव्याः 
अवधारणे एव यतते, येन च नाम प्रयोजनं, तदभ्यसितव्यं ; 

अत उचारणाभ्यासात् उचारणेन प्रयोजनं इत्यवगच्छामः ॥ 

(प° 9) ॥ 

ख. ` अविन्नेयात् ॥ ३८८ ॥ (प° ट) 

भा. अपि च केषाञ्चिन्मब्राणां अशक्य एवाथा वेदितुं, यथा, 
श 3 ८ जमरी है 3 

“अम्यक् सात इन्द्र ष्टिरस्ये' इति, “खण्येव जभरी तुफरोतू 
इति, “इन्द्रः सोमस्य काणएका' इति च ; एते किं रत्याययेयुः १। 
उच्चारणार्थ तु न दोषः। तस्यात् उच्चारणाथा मवा इति॥ 
(पू ट) ॥ 

ख. अनित्यसं योगान्मन््रानथव्छं \॥ ३९ ॥ (प° ५) 

भा. अनित्यसंयोगः खर्व {प भवेत् मवेष्वमिधानाथंषु ; यथा, "विं 

ते छंण्वन्ति कोकटेषु गावः इति, कोकटा नाम जनपदाः (९) । 

नैचाशाखं नाम नगरं म्रमङ्गटो राजा- इति, यद्यभिधा- 

नाथाः, प्राक् भ्रमङ्गटात् नाभ्यं मबोग्नुभूतपूवे इति (२) गम्यते । 
तदेतेस्तदथेशाखादिभिः कारणेमेव्राणां अविवद्ितिवचनता ॥ 

(पू० ५)॥ 

ख. अविशिष्टस्तु वाक्याथः॥ 8० ॥ (सि) 

भा. अविशिष्टस्तु लोके प्रयुज्यमानानां वेदे च षदानामथंः; स 
यथैव लोके विवक्ितः, तथेव वेटण्पि भवितुमहति॥ “नेवं, 

~ = ^ = + लोके तेरर्थेरववुद्धैः संव्यवहारः, इह देवताभिरमत्यच्ताभि- 
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भा. ्यज्ञाङ्गेखाचेतनैः संलापे न कथित् यज्ञस्योपकारः। यद्यट्रष्टं 

भा. 

भा. 

नमर | 

न्क 

परिकर्प्येत, उच्चारणादेव तद्धवितुमदति। यद्धि कत्तव्य, तत् 
भ्रयोजनवत्, उचारणं च न कथित् न कत्तव्य, यद्यपूवाय । 
यद्यधाय, यद्यथा न प्रत्याय्यते, न किञ्चित् अनथकं, यदि न 
भरयुज्यते, समाम्नानानथेक्यं । तस्मात् उच्चारणाद पूवे, तथा च 
तद्थेशखादि (पूर) उक्तं । तदुचयते,-अथंमत्यायनाथभेव 

यज्ञे मवोचारणं। यदुक्तं“ न देवताभियज्ञा ङ्गे संलापे प्रयो- 
जनमस्ति- इति, यज्ञे यज्ञाङ्गपम्रकाशनमेव प्रयोजनं। कथं १। 
न दधि, अप्रकाशिते यज्ञे यज्ञाङ्गे च यागः शक्योगभिनिवत्त 
यितुं !। तस््मात्तन्निर त्यधेमधेप्रकाशनं मद्ानुपकारः कर्मं णः, 
तच्च करोतीत्यवगम्यते। तस््मादस्त्यस्य प्रयोजनं । तच्च द्रष्टं 

न शक्यमपवदितुं,--“न अधाभिधानं भयोजनं- दरति। ननु 
“अथाभिधानेनो पकुवेत्व (तां चतुभिरादत्ते-इत्येवमादि चन- 
थैकं भवति'। काममनर्थकं भवतु, न जातुचित् अपजानोमद्े 
दृष्टं अथाभिधानस्योपकारकत्वं ॥ (सि) ॥ 

अथ किं तच्छाखं अनथकमेव१। नदि, 
(0) 

गृणाधन पुनः श्रतिः ॥ ४१॥ (उ° १, 

यदुक्तं (५६ ।४) `तां चतुभिरादत्ते- इति समुचय शब्दा- 
भावात् न समुच्चयाथः इति। “चतुःसंख्याविशिष्टमादानं 
कत्त्य- इति वाक्यादवगम्यते, तदेकेन मेण गुह्धन् न यथा 
शृतं गृ्धौयादिति॥ (उ०९)॥ 

परिसंख्या ॥ ४२ ॥ (० २) 

“परिसञ्चच्वाणे च 'इमामगृग्णन्नित्यभ्वामिधानोमादत्ते इति 

चयो दोषाः (५६।४) प्रादुःष्युः द्ति। नेवं संबन्धः,-- 
इत्यादत्ते इति। कथं तदि ?। ‹इत्यश्वाभिधानोँ- इति । 
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भा. 

मीमांसा-दष्षने 

लि ङ्गाद्रशनामाे, शब्दात्तु विशेषे अश्वाभिधान्यां इति; सति 

च वाक्ये लिङ्गं विनियोजकं, तच्चास्य प्रकरणाम्नानानुमितं वाक्च 

भ. 

भा. 

नास्ति। कतरत्तत् 2। एतेन मवेणादानं कुव्यदिति, (यस्मिन् 
सति रशनामात्रे लिङ्गात् भ्राप्रोति)। अश्वाभिधान्यान्त् 

प्रत्यच्तमेव वचनं, अस्मिन् सति तत् आनुमानिकं नास्ति) 

तेन गदहभरशनायां न प्रािरेवेति ॥ (ड० २) ॥ 

अथेवादो वा ॥ ४३ \ (ख० ड) . 

उरुप्रया उरु प्रथस्वेति परोडाशं प्रथयति- इति अथ- 
वादाथेन पुनः युतिः, यन्ञपतिभेव तत् प्रथयति- इति। ननु 
“नायं मव्रस्य वाक्छशिषः, न च प्राप्तस्य स्तुत्या प्रयोजनं । 
सत्यं, नायं मस्य विधिः, न संस्तवः, म्रथनमेव तच स्तयते । 
मः युनः रूपादेव प्राप्त इ हानु द्यते प्रथनं स्तोतं,- इत्थं भ्रथनं 

प्रशस्तं, यत् क्रियमाणं एवंरूपेण मब्रेण क्रियते। कस्तदा 

भवति गुणः १। यज्कपतिमेव तत् प्रजया पुभिः प्रथयति । 

किमेतदेवास्य फलं भवति ?। नेति ब्रूमः, स्तुतिः कथं भविष्यति ? 

इति एवमुचरते। कथमसति प्रधने प्रथयतीति शब्दः १। 

मव्राभिधानात्,-मवेण पुरोडाशं अध्वयुः प्रथस्वेति ब्रूते, 
वञ्चेवं प्रथस्वेति बूते, स प्रथयति, यथा, यः कूविति बूते, स 
कारयति॥ (उ० २) ॥ 

अविरूडं पर ॥ 88 ॥ (उ° 8४) 

यदुक्त, - (२ पू०)--“पदनियमस्याथ वत्वा विवक्रिताथे। मवा 
इलिः। काममनथेको नियमः, न दृषटमप्रामाणएं। “नियतोचारण- 

मट्र्टायः- इति चैत्, अविरुद्ा्ट टकरपना अस्म्त्पच्तेण्पि, रवं 

प्रत्यास्यमानमभ्युदयकारि भवति- इति ॥ (उ०४)॥ 



च्च. 

९ अध्याये २ पादः॥ ६१ 

संप्रघे कमगर्हानुपालस्मः संस्कारत्वात् ॥ ४५ ॥ 
(ड ०.५, ॥ 

भा. अथ यदुक्त-- (३ पू०)--“ मोच्णोरासादयेति- वुद्खबोधनम- 

ध 

भा. 

चच. 

भा. 

शव्यं, अत उचारणाददर्ट-इति। तन्न, कत्तव्यं- इत्यपि 
विज्ञाते अनृष्ठानकाले स्त्या भ्रयोजनं, उपायान्तरेणापि 
सा भाग्नोति,--अतोग्नेनोपायेन कत्तयेति-नियमाधंमाम्नानं, 

संस्कारत्वात् ॥ (उ० ५) ॥ 

अभिधानेऽथंवादः ॥ ४& ॥ (० €) 

“चत्वारि श्टङ्गाः (४ पू०) इत्यसदभिधाने गौणः शब्दः, 

गौणीकरपना प्रमा रावत्त्वात् ; उच्ारणाद् दृष्टमप्रमाणं। चतसो 

होचाः भटङ्गाणोवाग्स्य। ‹^चयोध्स्य पादाः इति सवनाभि- 

म्रायं। “दे शोधः- दति पलीयजमानौ। “सप्त हस्तासः इति 
छन्दांसि अभिप्रेत्य । “तिधा बद्धः इति चरिभिवदैवद्धः। ˆ ठषभः 
कामान् वषेतोति रोरवीति शब्दकमा मदो दे वो मत्यान् आावि- 

वेशः इति मनुष्याधिकाराभिम्रायं। तत् यथा, * चक्रवाकस्तनीो 
इंखदन्तावली काशवखा शेवालकेशो नदौ इति नद्याः स्तुतिः। 

यज्ञसग्टद्धये साधनानां चेतनसाद्रग्यं उपपाद्यितुकाम 

चअआमव्रणशब्देन लच्तयति,-- “चौषधे ! चायस्वेनं- इति (५ पूर) 
^ ्रणोत यावाणः' इति, अतः परं प्रातरनुवाकानुवचनं भवि- 
ष्यति, यच्राचेतनाः सन्तो यावाणोग्पि श्टणयुः, किं पृनविदांसो- 
पपि ब्राह्मणाः- इति, इत्थं च अचेतना अपि ग्रावाण अम 

च्रयन्ते ॥ (० €) ॥ 

गुणाद विप्रतिषेधः स्यात् ॥ 8७ ॥ (उ° ७) 

अदितिद्यौ :- इति (ई पूर) गौण एषः शब्दः, अतो न 



ईर मोमांसा-द रने 

भा. विप्रतिधेधः। यथा त्वमेव माता, त्वमेव पितेति; तचैकरद्र- 

भा. 

भा. 

च्च. 

भा. 

देवत्ये एको रद्रः, शतसरुद्रदेवत्ये शतं र्द्रा इति अविरोधः। 
(उ० `8) ॥ । 

विद्यावचनमसंयोगात् ॥ 8८८ ॥ (० ट) 

यत्तु (पू० 9 )-“खकमंकाले*°वद्ृन्तिमवेण माणवको न 
पूणिकाग्बद्न्ति भरकाश यतुमिच्छति-इति। अयज्ृसंयो गात्, 
न यज्ञोपकारायेतत् मभ्रकाशयितुभमिच्छति। ननु ‹प्रकाश- 
नानभ्यासोग्त्तराभ्यासख् परिचोदितः'। उचते,-सौकयात् 

प्रकाशना नभ्यासः, दुग हत्वाच्चा त्त राभ्यासः ॥ (उ° र) ॥ 

सतः परमविज्नानं॥ 8€ ॥ (० €) 

विद्यमानोग्प्यथंः भ्रमादालस्यादिभिनापलभ्यते, निगमनिर्- 
क््याकरणवशेन धातुतोग्थः करपयितव्यः; यथा, “टण्येव 
जभरो तुफरोत्--इःत्येवमादीनि (८ प°) अभ्विनोरमिधानानि 

दिवचनान्तानि! लच्यन्ते। अनेन “अञिविनोः कामममरा-- 

इत्याश्ििनं खक्तमवगम्यते। देवताभिधानानि च घटन्ते, 

जर्मरीत्येवमादोनि; अवयवम्रसिद्या च लौकिकेनाथन विशे 
ष्यन्ते, एवं सर्वच ॥ (० <) ॥ 

उक्तश्चानित्यसंयोगः ॥ ५०॥ (उ० १०) 

"परन्त् ॒तिसामान्यमाचं' (९ अ०।९ पा०। २५ ख०) इत्य 

इति॥ (उ० ९५०) ॥ 
--_________ 

* ‹( कम्मकाले' इति कचित् ॥ 
† “जर्भरी भत्तारौ इत्यथः, तुपरीतू् इन्तारौ स्त्यः इति 

ऋग्वेदटीकायां माघवः॥ 



९ अध्याये २ पादः॥ ६ 

खः लिङ्गोपदे शश्च तदथेवत् ॥ ५१॥ (सि° यु° १) 
भा. “अआग्नेय्याग्स्रोघधमुपतिष्टते- इति विधानात्, विवक्िता- 

धानामेव मनब्राणां भवति लिङ्गेणोपदे शः, यदि तेभ्रिप्रयोजनाः, 
ततस्ते आभ्रेययाः, नाभ्रिशब्द सन्निधानात् ॥ (सिर य्०९)॥ 

क. + वि ऊहः ॥ ५२॥ (सि०्य० र) 

भा. ऊद शनं च विवक्िताथानामेव भवति । किम् हद शनं ? । 
“न पिता वद्धंते, न माता- इति; अन्ये वडुन्ते इति गम्यते, 

भरत्यत्तं कौमारयौवनस्थाधिरैः* वदन्ते माचादट्यः, शब्टो न 
` वद्धते- इति ब्रूते। का पुनः शब्दस्य ठद्धिः १। यद्िवचन-- 
बङ्वचनसंयोगः ॥ (सि० यु २) ॥ 

ख. विधि-श्ब्दाञ्च ॥ ५३॥ (सि° यु” ३, 

भा. विधिशब्दाश्च विवक्िताधानेव मवाननुवदन्ति,- “शतं 
हिमाः शतं वषाणि जोयासभित्येतदे वा-इति ॥ (सि 
यु०दे)॥ इति मवलिङ्गाधिकरणं। ९ अ०। र पा०। ४अ०॥ 

दति ओीमदाचाय्य-ओओशवरखामिरतौ मोमां साभाष्ये प्रथ 
मस्य दितौयः पाद्: ॥ अथवादपादोग्यं ॥ * *॥--- 

# ‹यौौवनावस्थाभिरेव' इति खा० सो० | का० को० यु°॥ 
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तृतीयः पादः ॥ 

अथय स्मृतिप्रामाणयाधिकस्णं ॥ 

ख. धमस्य शब्दम् लत्वात् अशब्दमनपेत्तं स्यात् ॥ १॥ 

(पु) | 

भा. एवन्तावत्छत्खस्य वेदस्य प्रामाण्यमुक्तं, अथ इदानीं यच. 
न वैदिकं शब्दं उपलभेमदि, अथ च समर न्ति,--एवमयमथा- 
पनुष्टातव्यः, एतस्यै च प्रयोजनाय इति; किं असौ तथैव 
स्यात्, न वा १ इति। यथा “अष्टकाः कत्ता गुरुरनुगन्तयः' 
“तडागं खनितव्यं' “मपा प्रवत्तयितव्याः ˆशिखाकमं कत्तव्य - 
इत्येवमाद्यः ॥ तदुचपते,--“ धर्मस्य शब्दमुलत्वाद्श्ब्ट्मन- 
पेच्यं स्यात् इति। शब्दल चणो धमः-- इत्युक्तं * चोदना- 
लच्णोग्या धर्मःः-इति, अतो निमूलत्वान्नापेच्ितव्यमिति । 
नन् “ये विदृः,- इत्यं चसौ पदाथः कत्तव्य इति, कथमिव ते 
वदिष्यन्ति,--अकत्तव्य एवायं--इति ?। स्यरणानुषपत्या, न 
दि अननुमूतोःुतो वाग्थैः स्यते ; न च, चस्यावेदिकस्या- 

लौकिकस्य च स्मरणमुपपद्यते ! पूवेविद्वानकारणाभावादिति, 
यादि ब॑ध्या खरेत.- इटं मे दौह्िचतमिति, न मे दुहिता- 
पस्ति--इति मत्वा, न जातुचिदसौ प्रतोयात्,-सम्यगेतत् ऋनं 
-डति। ˆएवमपि यथेव पारम्पयणा विच्छेदात् “चयं वेदः- 
-इति प्रनाणमेषां स्तिः, वं इयमपि प्रमाणं भविष्वति-- 

दति। नेतदेवं, प्रत्यक्तेणोपलब्धत्वात्यन्धस्य, नानुषपन्नं पूर्वै 

विक्ञानं, अष्टकादिघु त्वट्रष्टाथघु पूवेविद्वानकारणाभावात् 
व्यामो हस्खतिरेव गम्यते; तत् वथा, कखिद् जात्यन्धो वदेत्, 

-- समराम्य हं अस्य रूपविशेषस्य- इति, कुतस्ते पूव वि्ञानं ? 
इति च पर्यनुयुक्तो जात्यन्धमेवाग्परं विनिदिशेत्; तस्य 



९ अध्याये ३ पादः॥ ९१५ 

भा. कुतः? जात्वन्धान्तरात्,--एवं जात्यन्धपरम्परायामपि सत्यां 

नैव जातुचित्संप्रतीयुविदांसः सम्यग्दशनमेतत्-इति। अतो 
न आदरत्तव्यभेवंजातीयकमनपेच्यं स्यादिति॥ (पूर) ।॥ 

ख. अपिवा कलसामान्यल्ममासमनमान स्यात् ॥ र 

(सि) 

भा. अपि वा-इति पत्तो व्यावत्तपरते। प्रमाणं सुतिः, विज्ञानं 

हि तत्, किमिति अन्यथा भविष्यति?। “पूवेविद्ञानमसय 
नास्ति, कारणाभावात्" इति चेत्। अस्या एव स्ृतेद्रंदिम्नः 

कारणं अनुमास्यामद्े ; तत्तु न अनुभवनं, अनुपपत्ता, नदि, 
मनुष्या इदेव जन्मनि एवंजातीयकमथेमनुभवितुं शत्लुवन्ति! 
जन्मान्तरानुभूतं च न स्मयते ; अन्धस्तु अनुमोयेत, कत्- 
सामान्यात् (स्खतिवेदिकपदाधयोः)। तेन उपपन्नो वेद्संयोग 

खेवणिकानां । 

ननु “नोपलभन्ते एवंजातीयकं यन्धं'। अनुपलभमाना 
अप्यनुमिमोरन्, विस्यरणमप्युपपद्यते- इति, तदु पपन्नत्वात् 
पूवेविन्ञानस्य ैविकानां स्मरतां, विद्र एस्य च उपपन्नत्वात् 
अन्धानुमानमुपपद्यते- इति प्रमाणं स्तिः । 

अषटकालिङ्गाख मव्रा वेदे टृग्यन्ते,--“यां जनाः प्रतिनन्दन्ति 

-इत्येवमादयः॥। तथा प्रत्यपस्थितनियमानामाचाराण 

इ टाथत्वादेव भरामाण्यं,- गरोरन्गमात् प्रीतो गरुः अध्यापाय- 

ष्यति, यन्थ*यन्धिभेदिनखु न्यायान् परितष्टो वच्यति- डति 

तथा च दट्श्यति,-. तस्मात् अओ्रेयांसं पव यन्तं पापोयान् ९ 

पञ्यादन्वेति- इति। भरषास्तडागानि च परोपकाराय, न श्ट 

धमाय,- इत्ये वावगम्यते। तथा च द्शनं,- धन्वन्निव प्रपा ष 

# (अथं स्ति का० सं युरातनयुस्तकं ॥ 
01 

= 

च्व 

र 
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भा.असि- इति, तथा “स्थलयोदकं परिगक्न्ति- इति च। गोच- 

चिन्धं शिखाकमे, दशनच्च,- “य बाणाः सम्पतन्ति- इ ति। 

तेन ये दृष्टाः, ते तत एव प्रमाणं, ये त्वटृटाधाः, तेषु 
वेदिकश्ब्दानुमानमिति॥ (इति स्खतिभामाण्याधिकरणं । ९ । 
र।९।)॥ | 

ऋग 

अथ अतिप्रावस्याधिकरणम् ॥ 

ख. विरोधे त्वनपेच्छं स्यात्, असति दनुमानं॥ ३॥ 

भा. अथ यत्र यतिविरोधः, तत्र कथं १। यथा, चौदंबयोाः . 
सवेवेष्टनं “च्ौदुबरी स्पद्दोद्भायेत्-इति त्या विरुद (९)। 
ष्टा चत्वारिंशदषा णि वेद बरह्मचयं चर णं ̂ जातयुचः छंष्णकेशो- । 
प््रीनादधोत- इत्येनेन विरुद्धं (२)। कीतराजको भोज्यान्नः . 

--इति “तद्यत् अग्नीषोमीये संस्थिते यजमानस्य गृद्धेःशितव्यं . 
--इत्यनेन विरुद्धं (द)। तत् प्रमाणं, कतैसामान्वात्,--इत्येवं 
मरके ब्रूमः, अशव्यत्वाद्यामो हः,- इत्यवगम्यते । कथम- 
शक्यता १। स्पशेविधानात् न सवे शक्या वेष्ठयितुं, उद्गायता 
स्पर्ध । तामुद्भायता स््र्टव्यामवगच्छन्तः केनेमं संप्रत्ययं 
बाधेमहि सववे टनस्मरणेन !- इति बूमः । 

ननु (नि्मूलत्वाद्यामो दः तत् स्मरण इति वेदिकं वचनं | 
मूलं भविष्यति इति। भवेदैदिकं वचनं मूलं, यदि स्पशनं | 
व्यामो दः; अव्यामो दें त्वशक्यत्वात् अनुपपन्नं । यथा, अनुभवनं | 
अनुपपन्न इति न करण्यते, तथा वैदिकमपि वचनं। कथं ¦ 
तदि सवेवेष्टनस्मरणं१। व्यामोहः। कथं व्यामोहकरषना १। 
श्रौतवि्लानविरोधात्। अथ ‹किमथे' नेमौ विधी विकर्ष्ये । 

4 

१ 

4 

। 
१ 

1 

#* अचर कमारा विशिखा इव' इति अधिक का० सं यु° यु०॥ 

व क 
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भा.ते ब्रीदियववत् दद्वद्रथन्तरवदा ?। नासति व्यामोदहविच्ञाने 

विकरूपो भवति,- यदि सववेष्टनविक्ञानं प्रमाणं, स्पशनं 

व्यामोहः, यदि स्पशरैनं प्रमाणं, स्यरतिव्यामोद्ः। विकर्पन्त् वट्न् 
स्पश्नस्य पन्ते तावत्म्रमाण्यमनु मन्यते, तस्य च मूलं यतिः, सा 
चेत्ममाणमनुमता, न पाक्षिकी । पाक्िकं च सवेवे्टनस्मरणं 

प्ते तावन्न शक्रोति तिं परिकर्पयितुं, स्पश विज्ञानेन बाधितः 
त्वात्। ततश्च खव्यामोद्े च तस्मिन्न शक्या शतिः कटपयितुं। न 

चाग्सावव्यामोहः पत्ते, प्ते व्यामोहो भविष्यति- इति, यदेव 

हि तस्यैकस्मिन् पन्ते मुल, तदेवेतरस्िन्नपि, एकस्िेत्पद्ते न 
` व्ामोदहः, अ्तिभामाण्यतुल्यत्वादि तरचाप्यव्यामोदः; न च, 
असावेकस्िन् प्ते खतिनिवद्धातच्तरा हिसा “न प्रमादपाटः 

इति शक्या गदितुं !। तेन, न एतत्पन्ते विज्ञानं व्यामोडहात् 

पच्तान्तरं संक्रान्तं इत्यवगम्यते । तच दुःश्तखभादि विज्ञान 

मूलत्वं तु सवेवेष्टनस्य--इति विरोधात् करप्यते ; न हि, तस्य 
सति विरोधे प्रामाण्यमभ्युपगन्तं इति किञ्चिदस्ति प्रमाणं !| 
तस्यात् यथेवैकस्िन् पत्ते न शक्या अतिः कत्पयितुं, णवं 
अपरस्मिन्पच्ते, तुर्यका रणएत्वात् । 
अपि चेतरेतराशयेण्न्यतःपरिच्छेदात्। केयमितरेतरा- 

शखयता१। प्रमाणायां सुतौ स्पशनं व्ामोद्ः, स्पशाने प्रमाणे 

खूटतिव्ा मोः, तदेतदितरेतरा रयं भवति। तत्र सपशनस्य 
लं मूलं, कल्प्यं स्तः, सोगसावन्यतः परिच्छेदः, करप्यमूलत्वात् 

रुतिम्रामाण्यमनवक्ृप्ं; तदभामाण्यात् स्पशनं न व्यामोहः, 

तदव्यामोद्धात् स््ात्तश्ुतिकर्पनाग्नुपपन्ना म्रमाणाभावात् । 
ननु “णवं सति व्रोहिसाघनत्वविज्ञानस्यापि अव्यामोदात् यव 
श्ुतिनापपदयेत ! । सत्यं नोपपद्यते, यद्यप्रत्यच्ता स्यात्, मत्यत्ता 
त्वेवा, न हि, प्रत्यत्तमनुपपन्नं नामास्ति! इयोस्तु त्यो 
भावात्, दे देते वाक्ये, तत्रैकेन केवलयवसाधनता गम्यते, 
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भा. एकेन केवलनीदिसाधनता। न च, वावंयेनावगतोग्धागपद्भूयते !1 
त्यात् बौह्ियवयोरूषपन्नो विकल्यः, ठद्रथन्तरयोख। तस्मात् 
उक्तं श्रतिविरद्वा स्षतिरप्रमाणं- इति। अत्य सवेवेटनादि 
नादरणोयं ॥ (दति अतिमराबस्याधिकरणं। ९ अ०। र पा०। 
र् अ०)॥ 

अथ दृर्मृलकस्मत्यपमाण्याधिकरणं ॥ 

ख. हतु-टशनाचच ॥ 8 ॥ 

भा. क लोभादास चरादित्समाना चअौदुंबरीं छत्लां वैष्टितवन्तः 

केचित्, तत् खतेर्बोजं (९)। बुभुच्तमाणाः; केचित् क्रीतराजकस्य 
भोजनमाचरितवन्तः (२)। अपुंस्त्वं प्रच्छादयन्तखा टाचत्वा- 
रिंशदषाणि वेदब्रह्मचर्य' चरितवन्तः (द) तत एषा स्तिः 
-इत्यव गम्यते । 

अधिकरणान्तरं वा, "वैसजनद्ोमोयं वासोगध्वयुगृन्ाति-- 
इति, “यूषरस्तिनो दानमाचरन्ति--इ ति, तत् कतुंखामान्यात् 

भरमाणं- इति प्र्तिम्प्रमाणं र्छतिः, अच्रान्यन्मुल,--लोभादा- 
चरितवन्तः केचित्, तत एषा र्छतिः। उपयपन्नतरञ्चैतत् वेदिक- 
वचनकर्पनात्॥ (इति द्ृष्टमूलकख्टत्यम्रामाण्याधिकरणं । ९। 

र।रे।)॥ ८ 

अथ पदार्थपाबल्याधिकरणम् ॥ 

ख. शि्टाकोपेऽविरुद्धमिति चेत्॥५॥ (पवेप्ते प°) 
भा. “अआचान्तेन कत्तद्ं' “यज्ोपवीतिना क्त्यं ˆ दस्तिणाचारेण 
कत्तव्य इत्ये वंलच्षणानि उदादरणानि। किमेतानि ओति 
विर्द्धानि न कत्तदयानि, उताविरुद्ानि कायाणि !-डइति। 
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भा. इति चेत् पय्धसि,- तैरप्यनुष्टोयमानैर्वेदिकं किञ्चिन्न कुष्यति; 
तस्यात् अविरुद्ानि- इति ॥ (पू०। पूर) ॥ 

4 नः शास्तरपरिमाणत्वात् ॥ ई ॥ “प०) 

भा. नेतदेवं, शाखपरिच्छिन्नं हि क्रमं बाधेरन्! कथं?। “वेदं 

छत्वा वेदिं कुर्वोतः-इतीमां ओुतिमुपरन्धपात् ! अन्तरा वेद् * 
वेदिं च, अनुषटोयमानमाचमनादि। दक्िणेन चैकद्दस्तेना- 

नुष्टोयमानेषु पदाथेषु कदाचित् प्रधानं खकालं अतिक्रामेत्, 
उभाभ्यां स्ताभ्यां अनुतिष्ठन् भ्रधानकालं संभावयिष्यति ॥ 
(प) ॥ 

ख. अपिवा कारणाग्रहणे प्रयक्तानि प्रतीयेरन् ॥ ७ ॥ 
(सि०) 

भा. अपि वा-इति पच्व्याठत्तिः। अगृद्यमाणकारणा एवं 
जातीयकाः म्रमाणं। ननु “क्रमकालौ विरूडन्ति । विर्डन्त, 

नेष दोषः,--आचमनं पदाथः, पदाथानां च गुणः क्रमः, न च, 
गुणानुरोधेन पदाथा न कत्त्यो भवति!। अपि च भराप्तानां 
पदाथानां उत्तरकालं क्रम आपतति, यदा पदाथः प्राप्रोति, 
तदा करम एव नास्ति, केन रद विरोधो भविष्यति ?--इति। 

तथा यदि दक्िणेन नाचयेते, कालो मा विरोधीत्- इति, ततर 
कालानुरोधेन पदाथा नागन्यथात्वमभ्युषगच्छेत् | प्रयोगाङ्गं हि 
कालः पदाथोनामुपकारकः, यतो न कालानुरोधेन यथयितव्यः 
पदाथः। अपि च शौचं दक्िणाचारता यज्ञोपवीतित्वं च-- 
एवंजातीयका अथाः व्वधातारो न भवन्ति, सवेषदाथानां 

* ध्वेदो नाम दभमयः संमार्जनसाधने, वेदिराहवणीयगा्दपत्य- 

मध्यवत्तिनी चतुर ङ्गलखाता भूमिरिति माघवः॥ 
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भा. शेषभूतत्वात् । तस्यात् अचमनादीनां भामाण्यं॥ इति 

पदाधंमाबस्याधिकसणं । ९। २।४।) ॥ 

५ 
स्त्र पसिद्धपदायप्ामाखयाधि करणम् ॥ 

ख. तेष्वट्शनादिरोधस्य समा विप्रतिपत्तिः स्यात् ॥ ८ ॥ 
(प°, 

भा. "यवमयश्यसः' ˆवाराद्ा उपानहौ ८वैतसे कटे. प्राजापत्यान् 

संचिनोति- इति यववरावेतसशब्दटान् खमामनन्ति। तच 

केचिदौघश्रूकेषु यवशब्द प्रयंजन्ते, केचित् प्रियङ्गुषु ; वरादशब्दं 
केचित् करे, केचित् छष्णशकुनौ ; वेतसशष्दं केचित् व्ञुलके, 
केचित् जग्ब्वां ; तच्ोभयथा पदाधेवगमादिकर्षः ॥ (पू०) ॥ 

ख. शशस्रस्था वा तन्निमित्तत्वात् ॥ < ॥ (सि°) 

भा. वाशब्दः पत्तं व्यावत्तेयति। यवशब्टो यदि दोधेश्रकेषु, 
साद्रग्धात् भ्रियङ्गुघु भविष्यति, यदि भ्रियङ्कषु, साट्रग्धात् यवेषु । 

किंसाद्रश्यं १। पूर्वस्य चते भवन्ति दीघश्काः भियङ्गवश्च, 
एतत् तयोः सादृश्यं। कः पुनरत निखयः १1 यः शखस्थानां, 

स शब्टाथः। के शखस्थाः१। शिष्टाः, तेषामविच्छिन्ना स्न्टतिः 
शब्देषु वेदेषु च ; तेन श्ट निमित्तं श्रृतिस्खत्यवधारणे। ते 
चेवं समामनन्ति,--यवमयेघु करम्भपात्रषु विहितेषु वाक्यशेषं, 
--“यतान्या ओषधयो म््ायन्ते, अथेते मोदमाना इवोत्तिष्टन्तिः 
- इति, दोर्धश्कान् यवान् दशयति वेदः। वेदे दशनात् 
अविच्छिन्नपारम्पया दीर्धश्रकेषु यवशब्दः- इति गम्यते । 
तस्मात् भरियङ्गषु गौणः, तस्मात् दोघेश्रकानां पुरोडाशः 
क्तव्यः । “तस््रादरादं गावोध्नुधावन्ति- इति श्रूकरे वरा- 
शब्दं दशेयति, `चअ्ठ॒जो वेतसः'- इति वद्खृले वेतसश्द। 
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भा. करं दि गावोग्नुधावन्ति, बज्जुलोगप्स॒ जायते, जम्बु चः स्थले 
गिरिनदीषु वा॥ (इति शखप्रसिद्धपदाथप्रामाण्याधिकरणं। 
९।द२।५)॥ 

अथ म्लेच्छपसिद्धाथेप्रामरयाधिकरगं ॥ 

ख. चोदितन्तु प्रतीयेताविरोधात् प्रमाणेन ॥ १०॥ 

भा. अथ यान् शब्दान् अयौ न कस्मिखिदयं अ चरन्त, सेच्छास्तु 
कर्िंित् म्रयुज्जन्तेः यथा पिक-नेम-सत-तामरसादिशब्दाः, 
तेषु सन्दे हः,--किं निगमनिरक्घाव्याकरएवशेन धातुतोग्थः कर्प- 
यितव्यः, उत यत्र न्तेच्छा अचरन्त, स शब्द्ाथंः?- इति॥ 

शिष्टाचारस्य प्रामाण्यं उक्तं, नाशिष्टस्टतेः; तस्यान्निगमादि- 
वशेनार्धकर्पना, निगमादौीनां चेवं अर्थवत्ता भविष्यति। अन- 
भियोगश्च श्ब्टाधष्वशिष्टानां, अभियोगश्चतरेषां। तस्माङ़ात- 

तोग्थेः करपयितवयः- इत्येवं प्राप्ने जमः, चोदितमश््टिरपि 

शिष्टानवगतं भ्रतोयेत, यत् प्रमाणेनाविरुङं, तत् अवगम्यमानं 

न न्याय्यं त्यक्तु। यत्तु श्टिचारः प्रमाणं डति, तत् भत्यत्ता- 

नंवगतेभ्ये । यत्त अभियुक्ताः शब्दा्थष् श्ाः- इति, तत्रो चते, 
--अमियक्ततराः पच्तिणां पोषणे बन्धने च म्देच्छाः। यत्त 

निगमनिरुक्तदयाकर णानामथवत्तेति, तचरष्ामधवत्ता भविष्यति, 

न यच स्हेच्छेरप्यवगतः शब्दाथः। अपि च निगमाद्िभिरथ 

कर्यमानेगव्यवस्थितः शब्दाथा भवेत्, तत्र अनिख्ययः स्यात् । 
तस्मात् . पिक- इति कोकिलो यादयः, नेमोग्डं, तामरसं पद्मः 

` सत- इति दारुमयं पारं, परिमण्डलं शतद्धिद्रं॥ (इति न्लेच्छ- 

प्रसिद्धाथप्रामाण्याधिकरणं । ९।२।६।) ॥ 
~~~ 
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अय कल्पसुचाद्दतःप्रामाखाधिकरणं | 

ख. प्रयोगशस््रमिति चेत् ॥ ११ ॥ (पू) 

भा. इह करपसूत्राण्युट्ा ह रणं,-- “मा शकं, हास्तिकं, कौ ण्डिन्यकं 
-इति, एवंलच्वएकानि किं प्रमाणमप्रमाणं वाइति संदि- 
ग्धानि। किं माघं ्रयोगस्य शालं प्रमाणमेवंजातौयकं- इति 
ब्रूनः। सत्यवाचामेतानि वचनानि। कथमवगम्बते !। वैदिके 
रेषां संवादो भवति, य एव हि वेदे य्रद्ाः, त रवे, या 

एव वेदे इष्टकाः+, ता एवेद । तस्यात् सत्यवाच आचायाः, 
“ च्राचायवचः प्रमाणं-इति च अतिः। प्रत्यच्ततः प्रामाण्य 
मनवगतं--इति यद्युचपत, प्रमाणान्तरेण वचने नावगतं- इति न 
दोषः। वेदवाक्ये चेषां तुल्य आदरः ; तद्यात् प्रमाणं ॥ (पू०) ॥ 

छ. न, असन्ियमात् ॥ १२ ॥ (सिर) 

भा. नेतदेवं, असन्नियमात् न एतत्सम्यन्निबन्धनं, खराभावात्॥ 

(सि°) ॥ 

ख. अवाक्यशेषाच्च ॥ १३ ॥ (सि° यु°) 

भा. (ऋत्विजो दणीते, इता यजन्ति, देवयजनमध्यवस्यन्ति-- 

इति, नाच विधिर्मैम्यते वत्तमानकालम्रत्ययनिदं शात्, न चाच 
वाक्यशेषः स्तावकोः्स्ति; तस्मात् अप्रमाणं। यख अद्र 

उक्तः, स नान्तरीयकत्वात्, वेदवाक्यमिश्रसमाम्नानात्। यत्तु 

अतिः दति, नैतत्, अर्थवादत्वात्। कथमथवादः १। विभ्य 

न्तरं द अस्ति,--“अाभ्नेयोग्ाकपालः- इति अचाचाया 
वेदोगभिपेतः, आाचिनोत्यस्य वुद्धि- इति। यदा आचायेवचनं 

# ^इटयः' इति का०सं० यु° दयं ॥ 



# 

९ अध्याये ३ पादः ॥ ७ 

प्रमाणं तद्पेन्नम्। कतर त्तत् १। यत् प्रमाणगम्यम् ॥ (सि 
यु) ॥ 

यचोक्तं- सत्यवाचामेतानि वचनानि- इतिः; तन्न, 

ख. सव्व च प्रयोगात् सन्निधान-शणस्त्ा च ॥ १8 ॥ (उ°) 

भा. अआचायवचनं द्धि भवति पूवपक्ते “सवासु तिथिष्वमावास्या' 
--इति, संन्निदितच्च शास्रं, “पौणमास्यां पौणमास्या यजेत, 
अमावास्यायाममावास्यया यजेत-इति, तेन सतिविरुद्- 

वचनान्न सत्यवाचः, तस्मात् अप्रमाणं ॥ (उ०)॥: (इति करप- 

खचाखतःप्रामाण्याधिकरणम् । ९. ।२। 9 ।) ॥ 

अथय होलाकाधिकरणम् | 

(सामान्यश्मतिकर्पनाधिकर णम्) ॥ 

ख. अनुमानव्यवस्थानात्तत्संयुक्तं प्रमाशं स्यात् ॥ १५ । 

(पू) 
भा. अनुमानात् सखमतेराचाराणां च प्रामाण्यमिष्यते, येनेव 

हेतुना ते प्रमाणं, तेनेव वयवस्थिताः भामाण्यमरन्ति। तस्मात् 
इहोलाकादयः प्राचेयरेव क्ताः, अद्धीनेबुकादयो दाक्िणा- 
त्येरेव, उदुषभयज्ञादयो उदीचेयरेव ; यधा शखाकरपो व्यव- 
तिछठते, केचित् विशिखाः, केचित् पञ्चशिखाः- इति ॥ (पू०) ॥ 

५ ¢ 

ख. अपि वा सव्वधमः स्यात्, तन्यायत्वाद्विधानस्य ॥ १६॥ 

(सिर) 
भा. अपि वा-इति पत्तद्याठत्तिः, एवंजातोयकः सवेधर्मः स्यात् । 

कुतः १। ‹ तन्न्यायत्वात् विधानस्य, (विधीयतेग्नेन- इति) 

विधानं शब्द्ः, सोग्नुमोयते स्त्या ; न च तस्याग्ग्छतिवचनता 
न्याच्या, न च व्यक्तिवचनता, न स्वेषामनुष्टातृणां यदेकं 
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सामान्यं, तस्य वाचकः कथित् शब्दोऽस्ति, योग्नुमीयेत। तस्मात् 
सर्वधर्मता विधेन्याय्या। कुतः?। पदाथाः क्तवयाः- इति ` 
प्रमाणमस्ति, व्यवस्थायान्तु न किञ्चित् प्रमाणमस्ति॥ (सि) ॥ 

अथ यदत्त, -- यथा शखिाकर्पो ववति्ठते-- डति, 

ख दश्नाडिनियोगः स्यात् ॥ १७ ॥ (उ० १) 
भा. गोचव्यवस्थया शिखाकरपव्यवस्थायां दशनं स्पष्टं ॥ (ॐ० ९) ॥ ` 

ड. लिङ्गाभावाच्च नित्यस्य ॥ १८ ॥ (सिर यु°) 

भा. इष्टं परेभ्यः केभ्यञिदुत्तरं सृचं। कानि तानि पदानि?। । 

"अथ किमथ न लिङ्काद्यवस्था १ यथा, खुको होता-डइति। 

नास्ति तत् नित्यमेषां लिङ्ग, यत् यथादशनमनुवत्तते। येप्पि ` 

ग्यामा दन्तो लोदिताच्ताः, तेग्पि न सवं चन्धीनैवुकादीन् ` 
कुवते । अनेवंलिङ्गा अपि चानुतिडन्ति। तस्मान्न अवस्था; 

ग्पुलो होता-इति तु प्रत्यच्ता श्रतिः॥ (सि° युर) ॥ 

ख. आख्या हि देश्संयोगात् ॥ १९ ॥ 'सि० ० निर) 

भा. अथ 'कद्यान्न समाख्यया नियमः? ये ‹दाल्िणात्याः-- 

इति समास््ाताः, ते आाक्ीनेवुकादीन् करिष्यन्ति; ये “उदौ- 
चाः इति समास्याताः, ते उद् षभयन्ञादौन् ; ये “प्राच्याः 

-इति, ते दोलाकादौन् ; वथा, “राजा राजस्येन-इति। 
नेतरेवं, देश्संयोगात् आख्या भवति, दक्तिणदे शान्निगेतः प्रत्त । 
वा उदट्च्त् वाग्वस्थितः आङ्धीनेवृकादोन् करोत्येव उदोच्माख 

देशान्तरे उदषभयच्कादोन्, प्राचपाख॒ दोलाकादीन्, अन्यदेशश्च | 
देशान्तरगतो न नियोगतः परपदाथान् करोति। तस्मान्न | 

अवस्था । “राजा राजद्येन--इति तु नियता जातिः॥ (सि 
्रा° नि०)॥ | 



९ अध्याये ₹े पादः ॥ ७५ 

खः न स्यादेशन्तरेष्विति चेत् ॥ ₹२०॥ (सि° आ०) 

भा. इति चेत् पञ्यसि,-यदि देशसंयोगात् आस्या भवेत्, 

देशान्तरस्थस्य न भवेत् ! भवति च देशान्तरस्थस्य ˆमाथुरः-- 
इत्यसंबद्धस्यापि मधुरया; तस्मान्न देश्संयोगात् आख्या ॥ 
सि „ - "कः 
(सि अआ) ॥ 

ख. स्याद्योगाख्या हि माथुरवत् ॥ २९॥ आ” नि०) 

भा. देशसंयोगनिमित्तायामप्पास्यायां टे शन्निगेतस्य तदाख्या न 
` विर्वा, यत र्षा योगाख्या (योगमारापेच्ता), न मूतवत्तमान 
--भेविष्यत्संबन्धापेच्ता, यतो दृग्यते,- मथुरामभिप्रस्थितो .मा- 
थरः दति, मथुरायां वसन्, माथुराया निगेतञ्च । यस्य तु 
अतोगन्यतमः संबन्धो नास्ति, न स माथुरः, तस्मान्न समाख्यया 
चचवस्था ॥ (अआ नि°) ॥ 

ख. कमंधमोँ वा प्रवणवत् ॥ २२ ॥ (आ०) 

भा. अथ कस्मान्न कमाङ्खं देशः यः छण्ण्व्टत्तिकाप्रायः, स 

अक्धोनेवुकादोनां, यथा *प्राचोनप्रवणे वेग्वदेवेन यजेत-- 
इति॥ (अआ०)।॥ 

खः तुल्यन्तु कटठेधमण ॥ २३॥ (आ० नि०) 
भा. यथा कर्तरि अर्यवरिथितं लिङ्गं ज्यामादि न पदार्थैः संवाद्- 

मुभेति, तदत् दे शलिङ्गं चव्यवर्थितं ; छष्णक्टत्तिका प्रायेः्ण्यन्ये न 
कुवन्ति, तथा अन्यलिङ्गेण्मि कुवन्ति; तस्मान्न देशतो व्वस्था। 
प्राचीनप्रबणन्तु शरुत्या नियतं वेऽवदे वस्य ॥ (इति होलाकाधि- 
करणं । ९ अ०। रे पा०। ८८ अर) ॥ 
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अथ साधुपद्प्रयक्तयधिकरुणम् ॥ 

प्रयोगोत्पचयशस्त्वाच्छब्देष न व्यवस्था स्यात् ॥ 

२९४ ॥ (प°) 

गौः गावी गोणी गोपोतलिका-इलत्येवमादयः शब्दा 

उदादहरणं। गोशब्दो यथा साखादिमति प्रमाणं, किं तथा ¦ 

गाव्याद्योप्पि, उत नइति सन्देहः, किमेकः शब्दो- 
ग्विच्छिन्नपारम्मयाग्थाभिधायी, इतरे अपभ्व॑शाः, उत सव 
प्नादयः१। सुव-इति ब्रूमः। कुतः?। भ्रत्ययात्, प्रतीयते , 
डि गाव्यादिभ्यः सालादिमान् अथः; तस्मात् इतो वषेशतेभप्य- 
स्याथेस्य संबन्ध अासोदेव, ततः परेण, ततद परतरेशेति 

अनादिता, कत्ता चाग्स्य सम्बन्धस्य नास्ति- इति वस्थित- ` 
भमेव। तस्मात् सवं साधवः, स्वेभाषितव्यं, सवं द साधयन्ताधे , 
यथा, स्तः करः पाणिः -इति। | 
अधाय चेते उच्चायन्ते, न अदृष्टाय, न हि, एषामुचवारणे 

शखमस्ति!। तस्मान्न व्वतिष्ठेत,-कथिदेक णव साधुः, | 
इतरेग्साधवः- इति ॥ (पूर) ॥ 

- शब्द् प्रयल्ननिष्यत्ते रपराधस्य भागित्वम् ॥२५॥ (सि°) 

महता प्रयलेन शब्दं उचरन्ति,--वायनेभेरुत्थितः, उरसि ¦ 
विस्तीणः, कण्ठे विवत्तितः, मद्ानमाहत्य, परादतः, वक्री. 

विचरन् विविधान् शब्दानमिव्यनक्ति। तचापराथेनाण्पि उच्ा- 

रयिता, वथा सुष्के पतिष्यामि- इति कदट्भे पतति, सछत् 
उपस्म्रच्यामि- इति दिः उपस्पृशति | ततोग्पराधात् भ्रहत्ता 

गावादयो भवेयुः, न नियोगतोगविच्छिन्नपारम्पयैा एव-दति॥ , 

(सि°) ॥ 



९ अध्याये ३ पादः ॥ ७७ 

डः अन्रायश्चानेकशब्द्त्वम् ॥ २६ ॥ “सि यु०) 

भा. न चेष न्यायः,--यत्, “सदशः शब्दाः एकमथ अभिनिविश- 
मानाः, सवभ्विच्छिन्नपारम्पया एव- इति, मरत्ययमाचदशना- 
द्भ्युपगम्यते, साट्रन्यात् साधुश्ब्दे “५प्यवगते प्रत्ययोःवकरप्यते । 

तसमात् अमीषामेकोग्नादिः, अन्येणपभ्च॑शाः। इस्तः करः पाणिः 

--इत्येवमादिषु तु अभियुक्तोपदेशात् अनादिरमोषामर्थन 
संबन्धः -इ ति॥ (सि य्०)॥ 

ख. तत्र तन्मभियोगविशषात् स्यात् ॥ २७ ॥ 

| # (खा० नि०) 

ना. कथं पुनः ततर तत्वं शक्यं विज्ञातं !। शक्चं- इत्याह, अथिनो 
दि अभियुक्ता भवन्ति, द्र्यते चाभियुक्तानां गृणयतामविस््मरणं 
उपपन्नं । म्रत्यत्तञ्चेतत् गुण्यमानं न स्वग्यते- इति। तस्मात् 
यमभियुक्ता उपदिशन्ति--एष एव साघुः- इति, साधु-- 
इत्यवगन्तव्यः॥ (अआ० नि) ॥ 

खः तद्श्क्तिञ्चानुरूपत्वात् ॥ रट ॥ (० १) 
भा. अथ यदुक्त (७६। ८) ‹ अथाग्वगम्यते गाव्यादिभ्यः, चरतः 

एषाममप्यनादिरथन संबन्धःः- इति, तद्शक्तिरेषां गभ्यते,-- 
गोशब्दमुच्चारयितुकामेन केनचित् अशक्या गावी-इत्युच्चारितं, 
अपरेण ज्ञातं,-सालादिमान् अस्य विवक्तितिः, तदथं" गौः- 

इत्युच्वारयितुकामो गावी-इति उचारयति, ततः शिच्छित्वा 
अपरेभ्मि रा्ताद्रमति विवक्ति गावो-डइति उच्चारयन्ति; 

_---~ ~~~ ~~~ ~~~ 

# ‹असाधणब्दे' इति का० सं० प° प° ॥ 
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तेन गाव्यादिभ्यः सालादिमान् अवगम्यते; अनरूपो हि 

गाव्यादिगाशब्द् स्य । (उ० ९) ॥ 

ख. रुकदे शत्वाञ्च विभक्निवयत्यये स्यात् ॥ २९ ॥ (ड० यु) ̀  
भा. अत एव हि विभक्तियत्ययेणपि प्रत्ययो भवति,-अश्मकैरा- 

गच्छामि- इति अश्मकशब्दैकदेशे उपलब्धे अञ्मकेभ्यः- इत्येव ̀  
शब्दः स्मयते, ततः अश्मकेभ्यः- इ त्येषोग्थं उपलभ्यते- इति, ` 
एवं गाद्यादिदशंनात् गोश्ब्दस्मरणं, ततः सालादिमान् अव- ` 
गम्यते॥ (उ० । यु)1 (इति साधुषदप्रयुक्चधिकरणं। ९ अ०। ` 

इ पा०। < अ०)॥ ` । 

अथ लोकदेदयोः श्र्देक्याधिकरणम् ॥ 

अल्लतिशक्यधिकरण-प्रारम्भखु ॥ 

ॐ > ख. प्रयोगचोदनाभावाद्थकत्वमविभागात्॥ ३०॥ (प° १) 

भा. अथ गौः- इत्येवमाद्यः शब्दाः किमाङतेः प्रमाणं, उत 
व्यक्तेः इति सन्देहः। उचते; इदं तावत परोच्यतां,-- 

कय णव लौकिकाः शब्दाः, त एव वैदिकाः, उतान्ये इति; 
यदा तएव, तदाण्पि किं त एवैषामथाः, ये लोके, उतान्ये ?- 

डति संयः। तचान्ये लौकिकाः शब्दाः, अन्ये वैदिकाः, अन्ये 

चैषामधेः- दति ब्रूमः। कुतः?। व्यपदेशभेदात्, रूपभेदा; 

दमे लौकिकाः, इमे वेदिकाः-इति अयपदेशभेद्ः। “अभ्चि- 
ट चाणि जङ्कनत्'-इत्यन्यत् इदं रूपं लौकिकात् अथिश्ब्दात् ; 
शब्दान्यत्वाच न त एवाथः । अपि च समामनन्ति,--“उत्ताना 
वे देवगवा वदन्ति- इति, ये देवानां गावः, त उत्ताना वन्ति 
-- इत्युक्ते गम्यते एव,--ये उन्नाना वहन्ति, ते गोशब्दे न उचगन्ते 
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इति तस्यात् अन्यो वेदिकगोशब्दस्याथंः। तथा ‹देवेभ्यो 
वनस्पते हवीं धि ह्दिरण्यपणं प्रदिवस्ते रथे" इति, दिरण्य- 
पणा देवो वनस्पतिवेटे ; “एतत् वैं दैव्यं मधु, यत् घृतं- डति 
वेदे चते मधुशब्दः तस्माद मोषामन्येग्थाः-- इति मापे 

ब्रमः,-य णव लौकिका शब्दाः, त एव वेदिकाः, त एवेषामथो 
-इति। कुतः १। “भयोगचोद नाभावात्,' एवं, मयोगचोदना 
संभवति, यदि त णव शब्दाः; त एवाथः, इतरथा शब्दान्य- 
त्वेष्या न प्रतीयेत! तस्मादेकशब्दत्वमिति। उचते प्रयोजन- 

मिदं, देतुब्येपदिग्तां इति, ततो हेतुः उचते, “अवि- 
भागात्ः- इति, न तेषां एषाञ्च विभागं उपलभामद्े। अतएव 

एकशब्दत्वं, तांश्च तां श्चाथान् अवगच्छामः; चरतो नान्यत्वच्च 

वदामः। योक्त (७८ । २२) ये उत्ताना वदन्ति, ते दे वगवाः, 

यत् घृतं, तन्मधु, यो दिरण्यपणेः, स वनस्पतिः इति ; नास्ति 
वचनं, यत् उत्तानानां वदतां गोत्वं ब्रूयात्, ये गावः, ते 

उत्ताना वृदन्ति- इत्येवं तत् ; यदि च अनेन वचनेन गोत्वं 

विधीयते, “उत्ताना बहन्ति- इत्यनुवादः स्यात् ; न च, 
उत्ताना वदन्तः प्रसिद्धाः केचित्! ते नियोगतो विधातव्याः, 

तेषु विधीयमानेषु न शक्यं गोत्वं विधातुं, भिद्यते हि तथा 
वाक्वं। यदि चान्ये वैदिकाः, तत उत्तानादीनामथा न गम्येत, 
तच नतरां शव्येता"विज्ञातलत्तणं गोत्वं विज्ञातं ! न चोत्तान- 

वहनवचनमप्यनधकं, स्तुत्यथनाथंवत् भविष्यति-इति। णवं 
धृतस्य मधुत्वं, हिरण्यपणता च वनस्पतेः। तस्मात् त एव शब्दा 

अथाख॥ (इति लोकवेदयोः शब्दैक्याधिकरणं। ९ अ०। 
३ पा०।९० अ०। अन्तगतं ) ॥ 

यदि, लौकिकास्त एवाथाः, तदा सन्देहः किमाछतिः 
शब्दाथाग्ध व्यक्तिः १-डति। (का पुनराछतिः, का व्यक्तिः! 
इति। द्रद्यगुणएकमेणां सामान्यमा मातिः, असाधारणविशेषा 



<9 

ख. 

भा. 

ख. 

भा. 

सू. 

भा. 
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व्यक्तिः।) कुतः संशयः १। गौः- इत्युक्ते सामान्यप्रत्ययात्, व्यक्तौ ` 

च क्रियासंबन्धात् । 2 

तदुचःते,- क्तेः शब्दाथः-इति। कुतः १। “रयोग 
चोद नाभावात्, अआलभ्मनप्रोत्तणविशसनादीनां प्रयोगचोदना 

्राङत्य्थ न संभवेयुः !। “यचोचारणानथेक्ये, तत्र व्यक्तः, 
अतोग्न्यचाछलतिवचनः- इति चेत् । उक्तं (७७ । ९) “अन्या- 
यस्ानेकाथत्वं- इति कथं सामान्यावगतिः?- इति चेत्। 
वयक्तेपदाथकस्याज्ञतिखिकभूता भविष्यति,-य एवमाछ्चतिकः, 

स गौरिति, यथा यस्य दण्डोग्स्ति, स दण्डी- इति, न च 
दण्डवचनो दण्डिशब्दः, एवं इ हाः्पि ॥ (पु) ॥ 

क क कक र रक १ इव शा ऋष्क क कक कका 

। 
। 

अद्रव्यशब्द्त्वात् ॥ ३९१ ॥ (प° २, 

दरदाश्रयस्य शब्दो द्रव्यशब्दः, न तच दरव्याञ्यवचनः शब्दो 

भवेत्, यद्याक्लतिः शब्दाथा भवेत्,- “षड देया दादश देया 
चतुविशतिदया- इति; न द्धि, आक्लतिः षडादिभिः संस्याभि- 
युज्यते ! तस्मान्न छतिवचनः॥ (पू २) ॥ 

अन्यदशेनाच्च ॥ २२॥ (पृ इ) 
“यदि पस्ुरुपाछतः पलायेत, अन्यं तदण' तदयसमालभेतः-- ` 

इति; यद्या्ञतिवचनः शब्दो भवेत्, अन्यस्यालभ्भो नोपपद्येत ! ̀  

अन्यस्यापि पयुद्र्यस्य सेवाछतिः ; तस्मात् व्यक्तिवचन इति॥ 

(पू० रे) ॥ 

आक्रतिस्त् क्रियाथंत्वात् ॥ ३३ ॥ (सि०) 

तुशब्दः पत्तं ावत्तेयति। अआक्तिः शब्दाथः। कुतः १। 
क्रियात्वात्, “ग्येनचितं चिन्वीत-इतिवचनमाहतौ संभवति, 

यद्याज्ञत्यथंः थे नशब्दः ; व्यक्तिवचने तु न चयनेन श्येनव्यक्ति- 
का त कनक ` क कक १ छ ̀ रत ऋक ^ त "त "क "ड, कक 
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भा. रुत्पादयितुं शक्यते-इति अशक्याथेवचनात् यनथेकः। तस्मात् 
अआछशतिवचनः। | 

ननु “श्येनव्क्तिमि ख्चयनमनु्ास्यते'। न साधकतमः भ्येन- 
शब्दार्थः, ईण्सितितमो दसौ श्येनशब्देन निदिं ग्यते ; चरतखय- 
नेन श्येनो निवत्तेयितव्यः, स अछतिवचनत्वेःवकरप्यते । 

` ननु उभयत्र क्रियाया असम्भव एव व्यपदिग्यते,-नाक्तिः 
शब्दाः, कुतः १ क्रिया न सम्भवेदाछतौ शब्दाय “ब्रीहीन् 
भ्रोच्ति- इति। तथान व्यक्तिः शब्दाः, करियेव न सम्भवेत् 

व्यक्तेः शब्दत्वे ‹ रथे नितं चिन्वीत इति। यदप्युचेगत.- 
श्रोदोन्मो चति-- इति वक्निलक्षणाथा आछतिः- इति ; शक्य- 
मन्यत्रापि ^्येनचितं चिन्वोत-- इति वदितुम् आआरतिलत्त- 
णाथा व्यक्तिः-इति। किंपुनरतर ज्यावः?। 

अआछतिः शब्दाथेः इति; यदि व्यक्तिः शब्दाथा भवेत्, 
व्यत्यन्तरे न म्रयुज्येत ! अथ व्यक्यन्तरे प्रयुज्यते, न तद्धि व्यक्तिः 
शब्दाथेः, सवेसामान्यविशेषविनिमुक्ता हि वय क्तरिति। "उचते, 
-नेष दोषः,- अक्तयन्तरे सवेसामान्यविशेष विनिर्मक्ते एव मव 
त्तिष्यतेः। यदि व्यक्तचन्तरे सवे सामान्य विशेष वियुक्ते मव ्तिष्यते,* 
सामान्यमेव तद्धि तत्। " न--इत्युचःते,- यो हि अथः सामा- 
न्यस्य विशेषाणाञ्चाश्रयः, सा व्यक्तिः, व्यक्तिवचन शब्दो न 

सामान्ये, न विशेषे वत्तते ; तेषां त्वाञ्रयनेवाभिद्धाति, तेन 
व्यक्वन्तरे छ ् तिरदोषः, न हि तत् सामान्यम् । । 

यदि व्यक्चयन्तरष्वपि भवति, सुवेसामान्यविशेष वयुक्तायां 

अभ्वव्यक्तौ गोशब्दः किमिति न वत्तते?। “ओह, येष्वेव 

भ्रयोगो दृष्टः, तेषु वत्तिष्यते, न सवच; न च, अश्वव्यक्तौ 
गोशब्दस्य प्रयोगो दृष्टः! तस्मात्त न व्तिष्यते'। यदि यच 

* ^यदि सवेसामान्यविश्रेववियुक्तम,' सति का° सं° पु° दयम् । 
1. 
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भा. प्रयोगो दृष्टः, तच छत्तिः; अद्यजातायां गवि प्रथमप्रयोगो न 

प्राप्नोति! तचाद्र्टत्वात् सामान्यम्रत्ययश्च न प्राप्रोति, इय- | 
मपि गौः- इति इयमपि गौः-इति। इयं वा गौः- इति, । 

इयं वा गौः- इति स्यात्; भवति तु सामान्यप्रत्ययः अट्ट 
पृवायामपि गोव्यक्तौ, तस्मान्न योगापे च्तो गोशब्दो व्यक्तिवचनः 
दति शक्यते चा्रयितुम्। “णवं तद्धि शक्तेः खभाव एषः, 
--यत्, कस्याञ्चित् व्यक्तौ वत्तेते, कस्याच्िन्न ; यथा, अश्रिरष्णः, । 
उदकं शोतम्, एवमेतत् भविष्यति- इति। नैवं सिद्धति, न 
हि, एतत् गम्यते कस्या चिदयक्तौ वत्तते, कस्या चित् न-इति। 

° सत्यमेतत्, गोत्वं लच्तणं भविष्यतीति, यच गोत्वं तस्यां 

व्यक्तावितिः। एवं लि विशिष्टा क्तिः प्रतीयेत! यदि च 
विशा, पूवैतर विशेषणं अवगम्येत ! न हि, अप्रतीति विशेषणे 
विशिष्टं केचन म्त्येतुमद न्ति !- डइति। “अस्तु विशेषणत्वेना- 
छतिं वच्यति, विशेष्यत्वेन व्यक्ति, न हि, आङ्लतिपदा्ंकस्य 
व्यक्तिन पदाधेः, व्यक्तिपदाथैकस्य वा न आतिः ! उभयमुभयस्य 
पदाथः, कस्यचित् कि्चत्माधान्येन विवच्ितं भवति, तेन 
अत्राछतिगणएभावेन, व्यक्तिः प्रधानभावेन विवच्यते- इति । 

नेतदेवम्, उभयोरुचयमानयोगृणप्रधानभावः स्यात्, यद 

चाचाज्लतिः प्रतीयते शब्देन, तदा “व्यक्तिरपि पटाः इति 

न शक्यते वदितुम्। कुतः १। आति हिं क्या नित्यसंबद्धा, 
संबन्धिन्याच्च तस्यामवगतायां संबन्ध्रन्तरमवगम्यते ; तदेतत् ̀  

अत्मप्रत्यत्तंः--यत्, शब्दे उचरिते व्यक्तः प्रतीयते- इति; किं 

शब्दात् उत अक्तः १ इति विभागो न मत्यत्तः; सोग्नवय- 

व्य तिरेक!भ्यामवगम्यते,- अन्तरेणापि शब्दं, य अआञज्ञतिमव-. 

बयत, अवबु्येतेवासौ व्यक्तिं; यस्तु उच्रितेगपि शब्दे मानसा- 
द पचारात् कद्ाचिदाकतिं नोपलभेत, न जातुचिदसौ इमां 
वय क्तिमवगच्छेत। “नन् व्याक्तविशि्टायां चाछतौ वत्तते'। 
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भा. व्क्तेविशिष्टायाञ्चेत् वर्तते, व्यक्कन्तरविश्छा न प्रतीयेत ' 

तस्मात् शब्द आाल्लतिप्रतययस्य निमित्त, खाक्लतिम्रत्ययो व्यक्त 

. भ्रत्ययस्य-डइ{त। 

छ. 

भा. 

“ननु गुणभूता प्रतोयते इत्युक्तं (खर् 1१७) । न गृणए- 

भावोग्ख्मत्पच्तस्य बाधकः, सवेथा तावत् :अतीयते, अथात् 

गुणभावः प्रधानभावो वा, खाः चेत् उच्चायेते, प्रधानभूता. 

अथ न खाथे', पराथमेव; ततो गुणभूता, न तच शब्द्- 
व्यापारोगस्ति। 

“ननु च दण्डी- इति न तावत् द ष्डिश्ब्टेन दण्डोममिधोयते 

अद्य च द्ण्डविशिष्टोग्वगम्यते, एवमिद्ापिन तावदारतिरभि- 

धेत, अथ चातिविशिषटा व्यक्तिगम्येत- इति नेतत् साधु 
उवपरतेः। सत्यं दण्डशब्देन दण्डा नाभिधीयते, नत्वप्रतोते 
दण्डे दण्डिप्रत्ययोःस्ति, चस्ति तु दण्डिशब्देकरेशभूतो दण्ड- 
शब्डः, येन दण्डः प्रत्यायितः ; तस्मात् साधु एतत्, यत्,- प्रतीते 

विशेषणे विशिष्टः मतोयते- इति। 

“नन गोशब्दा वयवः कस्िदाकछतेः प्रत्यायकः, अन्यो व्यत्ते 

यत उचत, तत आआक्लतिरवगता; न गोशब्द आङछतिवचनः'- 

इति। नच, यथा द्ण्डिशब्दो न दण्डे प्रयुक्तः, एवं गोशब्दो 

न आल्लतौ; तदधेमेव निद शितं, (८० । ९२)- केवलाछत्यभि- 
धानः श्येन शब्दः--इ ति, तदे वमन्व यवय तिरे काभ्यां असति ऽयेन- 

व्यक्तिसंबन्धे श्ये नशब्टोचार णात् आज्ललतिवचन इति गम्यते; न 

त् ब्रोद्या छतिसंबन्धमन्तरेण त्री ् व्यक्तौ शब्द्स्य प्रयोगो दृष्टः 
तस्मात् चाक्लतिवचनः शब्द्ः- इत्ये तञ्ज्यायः ॥ (सि) ॥ . 

न क्रिया स्यादिति चेद्थ्गन्तरे विधानं न द्रव्यमिति 

चेत् ॥ ३४ ॥ (० १) 

अथ यदुक्तं न क्रिया सम्भवेत्,--'ीदीन् भोत्तति- इलि 
॥॥ 
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भा. (९ पू) ; न द्रयशब्दः स्यात्, षड देया- डति (२ पूर); 

अन्यदभनवचनच्च न स्यात्--“अन्यं तद्रूपं दति (३ पू)। 
तत् परि हत्तम् ॥ (ड० ९) ॥ 

ख. तदथंत्वात् प्रयोगस्याविभागः ॥ ३५ ॥ (० २) 
भा. आक्घत्यथत्वात् शब्दस्य, यस्याः वयक्तेरा त्या संबन्धः, तच 

प्रयोगः, भोच्तणं डि द्रव्यस्य क्तव्यतया शूयते, कतमस्य १ यत् 
यजतिसाधनम्। अयपूवेपरयुक्तत्वात्तस्य, न छते, अशक्यत्वात् । 

तच व्रीहिशब्द आछतिवचनः प्रयुज्यते मोच्तणञ्यविशेषणाय ; . 
स दि अाक्लतिं प्रत्याययिष्यति, क्तिः प्रतोता सुती प्रोक्तणा- 

यं विशेच्यति- डति, तेनाक्षतिवचनं न विरूध्यते-इति। 

एवं “षड्देया गावो दत्तिण- दति दक्िणद्रये संख्याया 
प्रयो क्तथे गाव इत्याञ्लंतिवचनो विशेषकः। तथा “अन्यं- ड [त 

विनष्टस्य प्रतिनिधेरन्यत्वसंबन्धः, तच पणु शब्द आाछतिवचनः, 

आआल्त्या विशेच्यति-दति। तस्म्मा्नौरश्वः- इत्येवमादयः 
शब्दाः अआछतेरभिधायका इति सिद्धम् ॥ (उ० २) (इति 

पअाल्लतिशक्वधिकरणम् । ९ अ०। रे पा०।९० अट) ॥ 

इति श्रीशवरसखाभि--छतौ मीमांसाभाष्ये भथमस्याध्यायस्य 
ततीयः पादः ॥ स्तिषादोग्यम् ॥ * *॥--- 

न 

प क १ क्क ब 



भा. 

“विश्वजिता यजेतः-- इति समामनन्ति; तच सन्देहः, विं 

९ थ्याये 9 पादः॥  ॥ ८ - र्भ 

चतुथः पादः ॥ 

अथय उद्धिदादिश्ब्दानां यागनामताधिकर्णम् | 

उक्त समनश्नयदमच्य तस्मात् सत्व तद्यथ 

= स्यात् ॥ १॥ (पूर, 
“उद्धिदा यजेतः “बलभिदा यजेत “अभिजिता यजेत 

उद्धिदादयो गुणविधयः, अ दोखित् कमनामधेयानि ?- इ{त। 
कतः संश्रयः १। उभयथाण्पि प्रतिभातो वाक्यात्,-उद्धिदा-- 
इत्येष शब्दो यजेत- इत्यनेन संबध्यते, स किं वेयधिकरण्येन 
संबन्धमुपेति,--उद्धिदा द्रयेण यागमभिनि्ैरत्तयेदिति, उत 
सामानाधिकरण्येन,--उद्धिदा यागेन यजेत- इति रेधार््पि 

एतस्मिन् प्रतिभाति वाक्व, सम्भवति संशयः । 

किं तावत् प्रानम् १-- उक्तमस्माभिः, समाम्नायस्येद्म््य',- 

कञिदस्य भागो विधिः, योग्विदितमधे' वेदयति, यथा “सोमेन 

यजेतः- इति; कथिदथंवादः, यः भरोचयन् विधिं स्तौति, 
यथा “वायवे च्तेपिष्टा दे वता- इति; कञिन्मव्रः, यो विदित- 
मधं भरयोगकालें प्रकाशयति, यथा ‹ˆवद्धिद् वसद् नन्दामि-- 

इत्येवमादि ; तस््मादद्धिदादयोग्मीषां भ्रयोजनानामन्यद् 

प्रयोजनाय भवेयुः; तच तावन्नार्थवादः, वाक्यशेषो दि स 
भवति विधातब्स्य; न च मव्रः, एवंजातौोयकस्य प्रकाशयि- 

त्स्य अभावात्, पारिशेष्यात् गुणविधिः,- उद्धिह्ुणएता यागस्य 

विधीयते। कुतः !। प्रसिद्धेरनुग्रद्यात्, गुणएविधेरथं वत्वात्, 
भटत्तिविशेषकरत्वाच। न च, एषां यागा्थ॑ता लोकेम्वगम्यते ' 
न च, वेदेन परिभाष्यते ! अतो गुणविधयः। “यदि गुणविधिः, 
न तद्धि कमम विधीयते, अविद्धिते घ कर्मणि ततर गुणविधान- 
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मनर्थकं। नइति ब्रमः, प्रकतौ ज्योतिष्टोमे गुणविधान- 
मथेवद्धविष्यति, यदि नामधेयं स्यात्,--यावदेव यजेत- डति, 

तावदेव उद्भिदा यजञेत- इति, न मत्तौ कित् गुणविशेषः 
स्यात्। गृणएविधौ च गणसंय।गात् अभ्यधिकमथः विदधत 
उद्खिदादटयः शब्दा अथवन्तो भविष्पन्ति; तसमात् गृणविधय 

इ त्येवंमाप्तम् । (प°) ॥ 
एवं मष बूमः, 

अपि वा नामधयं स्यात् यदृत्यत्तावपृव्वमविधायक- 
त्वात् ॥ २॥ (सिर) 

अयिवा-डति पत्तो विपरिवत्तते। नामधेयं स्यात् इत 

म्रतिजानोमद्दे, एवमविहितमथंः विधास्यति ज्योतिष्टामात् 
यागान्तरं, ्ुतिश्चेवं यागमभिधास्यति; इतरथा खतिरङ्धदा- 
दोन् वच्यन्तो उद्धिदादिमतो लच्येत् ! उद्धिडता यागेन कुय्या- 
दिति। यागेन कुय्यात्--इति “यजेत--इत्यस्याथः, करणं 
हि यागः, उद्खिद्ाद्यपि ततीयानिदंश्ात् करणं, तत्र उद्भिदा 
याभेन- इति कर्मनामधेयत्वेन सामानाधिकरण्यसामञ्जस्यं, 

द्र्वचनत्वे मत्वथंलच्षणया सामानाधिकरण्यं स्यात् । अति- 
लच्तणाविश्ये च खुतिज्यायसो। तसात् कमनामधेयम्। “ननु 
प्रसिद्धं द्रयवचनत्वमपन्टूयेत, चप्रसिद्धं कमवचनत्वं भरतिज्ञायेतः। 

उवते, तृतीयानिदे शात् कर्मवचनता। कुंतः१। करण- 
वाचिनो हि मरातिषदिकात् तृतीया भवन्ति, करणं च यागः, 
तेन यागवचनमिममनुमास्यामदहे। 

“नेतदयक्त,--यदि तृतीयानिदशे सति उद्धिदादिभ्यः 
शब्देभ्यो यागे बुद्धिरुत्पद्येत, स्यादेतदेवं; न दह्ि नो बुद्धि 

रुत्पद्यते, तस्मात् अयुतं । ` त॒तीयावचनं अन्यथा नोपपद्यते' 
--इतिचेत्। कामं नोपपादि, न जातुचित् अनवगम्यमाने 

न क क कत" ष क बक १ त क सका क य अ" क." का क, वक क 

न + 

| 
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। 
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मा. म्पि यागवचनो भविष्ति, तद््मात् गुणविधयः। लच्णेति चेत्, 
वरं लच्तषणा करिपिता, न यागाभिधानं, लौकिकी हि लच्णा, 
टोः प्रसिद्धकरूपनेति। अपि च यदि नामधेयं विधौयते, न 

यागः; अथ यागः, न नामधेयम् ; उभयविधाने वाक्यभेदः" 
इति। उचते, न नामधेयं विधायिष्यते, अनुवादा हि 
उद्धिदादयः। कुतः प्राचः १ इति चेत्। ततोग्भिधौयने,- 
उच्छन्दसामथ्यात् भिच्छब्द सामथ्याच उद्च्छब्दः [क्रया वचनः, 
--उद्धेदनं प्रकाशनं पञ्नामनेन क्रियते-इत्युद्धित् यागः, 

एवमाभिमुस्येन जयात् अभिजित्, विश्वजयात् विश्वजित्, एवं 

सवच । अतः कमनामधेयम् । यत्त्वप्रठत्तिविशेषकरोग्नर्थकः-- 
इति, नामधेयमपि गृणएफलो पबन्धेनार्थं वत् ; तस्मात् कर्मनाम- 
धयान्येवंजातोयकानि-इति सिद्धम् ॥ (सि०) ॥ (इति उद्धिदा- 

दिशब्दानां यागनामधेयताधिकरणएम्। ९।४।९ अग) ॥ 

अथ चिचरादिश्ब्दानां यागनामधेयताधिकरणम् | 

च. यस्मिन् गुणोपद्शः प्राघधानतोऽभिसंबन्धः ॥ ३॥ 
भा. “चिच्रया यजेत पयुकामः' “चिददिष्पवमानं ˆपञ्चदशा- 
 न्याज्यानिः "सप्तदश पष्ठानि-इत्युदादवणं। किं चिच्राशब्द्ः, 
पवमानशब्ः, आज्यशब्दः, पृषटशब्दख गुणविधयः, उत कमे- 
नामधेयानि ?- इति संशयः। प्रसिद्धेः, अर्थवत्त्वात्, प्रह त्तिविे- 
घकरत्त्वाच्च गृणविधयः; न चेते कमणि प्रसिद्धाः, न चामी 
यौगिकाः। जातिशब्दा देते, चिचा- इति च गुणशब्दः; 
चित्रया यजेत- इति च यागानुवादः, विन्ञातत्वात् न याग- 
विधिः। गुरी फलकर्पनायां यजतेनं विवक्ता, तथा चाज्यानि 
भवन्ति, पष्ठानि भवन्ति-इति च। गुणएविधिकर्पनायामपि 
न लच्तणा ; तस्मात् गृणएविधयः-इत्येवं प्राप्तम् । 
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भा. णवं मर्त ब्रूमः,ः--यस्छिन् गुणविधिनामधेयम्- इति संदिगं 
गुणोग्परः उपदिग्यते, प्रधानेन कर्मणा तस्य संबन्धः, क 
नामधेयम्--इल्यथंः। गुण विधौ हि सति वाक्यम् भिद्येत ! पुंप३ 

म्राप्रे खीपसुः, पशवः फलं, चितो गुणः- इति न शक्यमेके 
वाक्येन विधातुम्। चो गुणो विधोयमानः ियां विधोये' 
नासावग्रोषोमोये पखुकामे च विधोयेत, सोग्पि नाग्रोषोमीः 
तथा पञ्चदशानि अज्यानि भवन्तोति आज्येषु पञ्चदशता ; 

चावितानि स्तोतेष्वाज्यानि भवन्ति, न चान्यदिधायकं वा 

तचेतदाज्यानि विदध्यात्, विहितेषु च पञ्चद् शतां ! गम्यते 
पञ्चरशताया आज्यानां च संबन्धः; स्तोत्रसंबन्धञ्च ज्य 
नाम विज्ञातः पञ्चद शता संबन्ध, दावे ता वथावेकवा क्यस्य] शव 
विधातुम्) अथ नु कमेनामधेयं, नेष विरोधो भवति, कैव 
संख्या संबन्धस्तदानों विधोयते। अपि चाज्यानि स्तोचा 
त्यनेन शब्देन लच्षण्येव गुणो विधीयेत ! चतः कमेणां नाः 
धेयानि (वाक्यान्तरः “आञ्छः स्तुवते, पठेः स्तुवते इत्ये 
मादिभिविद्धितानाम्)। यन्तु “प्रसिद्धं कर्मणां नामधेय 
--इति, अवयवप्रसिद्धा आजिगमनाद्ाज्यानि। कथमा 

गमनम् १- इति । अधेवाद्वचनात्,--“ यदा जिमीयुस्तद्।ज्छ 
नामाज्यत्वम्-इति। स्पशवचनात्पष्टानि। पवमाना 
मच्रकत्वाइद्धिःसंबन्धाञ्च वह्िःपवमानम्। “द्धि मधु पः 

घतं धानास्तण्डुला उदकम*- इति नानाविधद्रव्यत्वाच्चिच 
तस्माद वंजातीयकानि कमनामधेयानि- इति। “अथ कस 
पञ्चदशसंस्याविशिष्टानि आज्यानि स्तोचकमसु विधोयन्ते 
विश््ानां वाचकस्य शब्द्स्य।भावात। 

“ननु पद्दयनिद्ं वाचकं भविष्यति,-पञ्चदशान्याज्यानि 

* अत्र (ततसंस्पृ्ट प्रजापत्यम्' इति अधिकं का० संर प्रा० पुर ॥ 
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भा.इति विशिष्टानां, तदेतेषु स्तोतेषु विधास्यतिः। न एतत्पद- 
इयमपि . विधायकम्, --एकमच्र विधायकं, एकमुहे शकम्, उभय- 

स्िज्िधायके परस्परेण संबन्धो न स्यात् ; अविधायके स्तोच- 

संबन्धो न विधौयते, न च, अतैकं पदं विशेषणं प्रति उदे शक, 
स्तोत्रं भरति विधायकं भवितुमद्ति ! वचनव्यक्तिभेदादतोग्यम- 
 समाधिः॥ (२९।४।२अ०)॥ 

अथ अभिदोचादिशब्टानां बागनमधेय ताधिकर्णम् } (तव्मस्यन्यायः) 

ख तत्मख्यच्वान्यशस्तम् ॥ 8 ॥ 

भा. “अग्रिद्ोतं जोति खगकामः- इति 'आधारमाघारयति 

--इति च समामनन्ति; तत्र संशयः,- किं अभ्रिदोचश्ब्द 

अधारशब्द्श गुणविधी, उत कमेनामधेये १--इति। गुणविधी 
इति ब्रुमः। कुतः१। गम्यते हि अत्रये दोत्रमस्मिन्-- 
इति, तथा च्ठरणसमथे' द्रं घृतादि चाघारमाघारयति-- 
इति, --रसिङद्धिरेवमनुयदीष्यते। गुणएविधिख द विद्योमे, चाघा- 
र स्योपांखुयाजे, ततरेतयोरथंवत्ता प्रहत्तिविशेषकरत्वच्च। न 
च “गुणविधिपत्ते लच्तणा भवति, यथोद्धिदा यजेत-इति। 
अश्चिद्दोतरे समासेन अवगतं गणविधानं ; चआचारे्पि .चअआआघारं 

निवत्तयति-इति- त्येव गृणो विधीयते । तस्मात् गणवधी 

-इत्यव म्रा 

ब्रमः,--^ तत्मस्यच्चान्यशाखं', यौ गुणवेताभ्यां विधीयेते-- 
इत्याशंक्यते, तावन्यत एव अवगलौ, “यदग्नये च प्रजापतये च 

सायं जुदोति- इति देवताविधानं ; “चतुर दीतं वा एतदभूत्त 
स्याघारमाघःया-इति आधारे च द्रव्यविधिः; अविद्त- 

वेदनच्च विधिः-- इत्यु चपते, विदितं चाचान्यतो गुणविधानं; 
तद्ान्न गुणविधो, कमनामधेये तु सम्भवतः, यस्छिन्न्रये हों 

1.1 
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भा. होमो भवति, तदभरिद्ोकं ; तोयधरा च्तरणक्रिया भरसिद्ध णव 

भा. 

घारः, तस्मात् कमनामधेये ; प्रसिद्धादयस्चोक्तत्तराः (९।४ 

९ अ०रअ०)। 'प्रजापतिनिटत्तयथमभ्रिविधानं भविष्यति 
इति चेत्। नेतदेवम्, अच्रिं हि एष विधातुं शक्तोति, 

प्रजापतिं प्रतिषेडं ; रतिषिध्यमानस्य च प्रजापतेविधानमनथे 
स्यात्; प्रजापतिदवता- दति गम्यते, गम्यमानं च न ठ 

मिथ्येति कर्पयितुम् ; अतोग्यमसमा धिः । ˆ उचपरते, “आ घा 

माघारयति-इतिद्र्यपरा चोदना, येस्तु द्रव्यं चिकीष्येते- 
इति, द्रव्यं दनया क्रियया तायते, च्तारितं च यागं साधयति 
तत्कस्य प्रधानस्य कमणो नामधेयम् £~ इति। उचते, एत 

द्वाघारणं प्रधानकम। नन्वस्य द्र्यदेवतं नास्ति। अरि 
-इति ब्रूमः; “ तस्याघारमाचाया- इति आज्यं द्र्य, मा 

वणिको देवता, ‹इन्र उद्खाद्वर-इत्याघारमाघारयति- 
डति मचो हि अभिदधत् कम, तत्साधनं वा कमि समवेत 
एष च मद्र इन्द्रमभिधातुं शक्रोति, स यदि इन्दः तत्छाध 

भवेत्, एवं अनेन मवेणाघारः शक्यते कलम् ; तस्यात् इन 
देवता, द्रयदेवतासयुक्तं आघारणं; तस्मात् यजतिः, तः 

यजतेनामघेयम्- इति ॥ (९।४।३अ०) ॥ 

अथ श्येनादिशव्टानाम् यागनामघेयताधिकरणम् ॥ (तद यपदेशन्य (य 

तद्यपटेशं च ॥५॥ 

अथयेष ज्येनेन अभिचरन्यजेतः “अथेष सन्दंगेन अभिचर नः 
जेत “चअथेष गवाप्मिचरन्यजेत- इति समाम्नायन्ते; त 
गुणविधिः, कमेनामधेयम्- डति सन्देदः। मरसिद्यादिभिः पू 

पत्तः, उद्खिदादीनामिवः; ते तृ द्धिदादयः क्रियानिमित्त 

भक्तवन्ति यागं वदितुम्; इमे पुनजं।तिनि मित्ता न श्लुवि 
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भा.तेन गुणविधयः इत्येवं प्राक्षम्। णवं प्राति ब्रूमःः--^तदय्रष- 
देशच्च, तेन ग्येनादिना (असिद्धेन) वस्य यपदेशः, तच्च कम- 

नामधेयं, ओुतिद्धिं नामधेयत्वे, लच्णा गुणविधौ । यत्त 
"जातिशब्दा इमे न यागमभिवद्न्ति--इति, सादरग्यव्यपदे शा- 

द भिवदिष्यन्ति, णवं हि व्यपदेशो भवति,- यथा वे श्थेनो निप- 
व्यादत्ते, एवमयं दिषन्तं श्वातव्यं निपत्यादत्ते, यमभिचरन्ति 

 ऽथेनेन- इति, निपत्यादतते- इत्यनेन सणैटरश्येन श्येनशब्दो 
यागे; यथा सिंदो देवदत्तः-इति, तस्मात् कमेनामधेयम् ॥ 

सन्दंशे सन्दशेन यथा दुरादानमादत्ते- दति, गवि यथा 
गावो गोपायन्ति इति; तस्यात् सन्दशशब्टोग्पि कमेनामधेयं, 

गोशब्दोप्पि॥ (९।४।४अ०)॥ 

अथ वाजपेयःदिश्ब्टानां नाघेयताधिकरणम् ॥ 

` नामधये गुणश्रुतेः खादिधानम्--इति चेत्॥ € । (पु°) 

“वाजपेयेन खाराज्यकामो यजेत इति यते ; तच किं 
गुणविधिः, कमेनामधेयम्- डति सन्देद्ः। एवं चेत् सन्दे हः, 
दरज्यते गुणविधिः, न सन्दे हः, अयते हि गुणः, सोग्वगम्बमानो 
न शक्यो नास्ति- इति वदितु, तस्मात् गुणविधिः॥ (पू) ॥ 

तुल्यत्वात् क्रिययोने ॥ ७ ॥ (सिर) 

नैतदेवं, तस्ये हि इमे क्रिये स्यातां,--या च वाजपेयक्रिया, 
या च दशपूण्मासक्रिया, उभयत्र द्ाशेपौणेमासिको विध्यन्तः 
स्यात्, तथा च दीच्ताणामुषसद्ा च्च द शेनं न1वकरप्येत ! “ सप्त- 
दशदी त्तो वाजपेयः इति, 'सप्तदशोपसत्को वाजपेयः'- इ ति। 

अथ वा “तुस्यत्वा् क्रिययोने- दति यदि न गुणविधिः, 
ततस्तुख्येषा वाजपेयक्रिया ज्योतिष्टोमक्रियया ; तच दी चाणा- 
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भा.मुपसदाञ्च दशेनमुपपन्नं; तस्मात् कमनामधेयमिति, लि 
त्वेतत्मरािः पुनरुत्तर सुत्रेण ॥ (सि०) ॥ 

खः रेकशव्ये पराथंवत् ॥ ८ ॥ (सि° य°) 
भा. यदि गृखविधिः स्यात्, खार्थेवत् परार्थवचाभिधानं विभ्ररि 

षिध्येत यजेतेत्यस्य अब्दस्य । यदि ' खाराज्यकामो यजेत- 

इति खाराज्चैकामस्य यागं विधातुं खाथेमुचाते, न र्ता 
वाजपेयेन गुणेन संबहं पराथमनूदयेत ! यागेन वाजपेयगुणके 
--इति, भिद्येत हि तथा वाक्यं। “ननु दवै एवते वावेये मत्य च 
मुपलभामद्ेः- “खाराज्यकामो यजेत इत्येतदेकं भ्रत्य. 
पददयं, “यजेत वाजपयेन"- इत्येतदपि प्रत्य च्तमेव। नतद वः 

एवं सति चत्वारि पद्ान्युपलभेमदह्धि, चीणि चेतान्युषलभ्यन्त 
“उ चते,--यजेत- इत्येतद् भाभ्यां संभ॑त्स्यते। “कथं सछदुचच 
रितं संबन्धमुभाभ्वामेष्यति !-इति। रूपाभेदात्, ईट् शमे 
वास्य रूपं खाराज्यकामेन संबध्यमानस्य, ईटरशमेव वाजपेये 

अतः तवेण्णेभाभ्यां संभत्स्यते"--इति। नेतदस्ति,- ईदृशेन 
रूपेण- इति यद्यज्ञातः, ततो विधिः, यदि ज्ञातः, ततोग्नु 

वादः, न चद्भातोम््ातञ्च युगपत् सम्भवति--इति। “आइ 

--*यदिदमुक्तं--गृणविधिपन्तेग्नुवादो यजेत-इति। यद्ध 

यमनुबादः, केन-इदानों गुणो. विधौयते १। वाजपेय ब्द > 
--इति मावोचः, न चयास्यातमन्तरेण क्त्यं वा ना 

शब्दार्थस्य व्यापारो विधोयते! यश्चाचास्यातशब्दो यजेत- 
इति, सोग्नुवादः- इत्युक्तं; केन इदानीं तस्य व्यापार 

विधीयते १। अतः खाराज्यकामं गृणं च प्रति वजेत-इति 
विधिः; तस्मादुभाभ्यां संबध्यते इति यद्युभयत्र विधि 
वाजपेयो न खाराज्यकामस्य यागेन संबध्त!। दे छेते तद 

वाक्ये, न खाराज्यकामस्य यागेन सद गृणविधेरेकवाक्यता 
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भा. ' प्रकरणात् संबन्धः खाराज्यकामस्य यागेन'- इति चेत्, न, 

ख 

भा. 

वाक्येन यागमाते विधानात्। “चअस्तु यागमात्रेण संबन्धः-- 
इति चेत्, न, खाराज्यकामस्य यागेन सदह एकवाक्यताया 

गम्यमानत्वात्, तदेवं मकरणस्य वाक्यस्य च बाधो युज्यते, 
यदि कर्मनामधेयं, गुणविधिपक्ते हि सव इमे वाक्यभेदादयो 
दोषाः भरादुभेवेयुः ; तस्मात् कम नामधेयं वाजपेय शब्द्ः- इति 
सिद्धम् ॥ (सिर यु०) ॥ (९।४।५अ०)॥*ॐ 

अथाभ्रेयादीनामनामताधिकरणम ॥ 

तद्गुणास्तु विधीयेरन्नरविभागादिधानाय न चेदन्येन 
श्टाः॥९॥ 

“यद्ान्नेयोध्छाकपालोग्मावास्यायां पौणमास्यां चाचग्तो 
भवतिः-इत्येवमादयः शरूयन्ते; तच सन्देहः, किं “अभ्नेयो- 

गडरोषोमीयः'- इत्येवमादयो गुणविधयः, कमंनामधेयानि १-- 
इति। किं तावत् प्राप्तं {- गुणविधौ सत्यनेको गृणो विधीयेत, 
अभ्रिपुरोड्ाशाष्टाकपालाः- इति, तस्मान्न गुणएविधयः- इत्येवं 
माप्त 
ब्रमः, तच कम, गृणाखास्य विधोयेरन्, अविभक्ता दिते 

कमणो विधाना तद्धितान्ते शब्दे ; तच हि अष्टाकपालस्याग्न 

यता विधोयते, स एष एवमाभ्नेयो भवति, यद्यप्रये संकर्प्य 
दीयते, तेनायं अनेन प्रकारेण यागो विह्धितो भवति, स 
एवेविधोयमानो न शक्योःञ्चिमष्टाकपालं चाविधाय विधातुम्, 

संबन्धो हि विधोयमानो. न शक्यते संबन्धिनावविधाय बि्दित 

--इति वक्तुम् । तस्मात् गृणविधयः, च्टसु कपालेषु संर्क्रिय- 

माणो ोहिमयो यवमयो वा पुरोडाश एव भवति, सोग्नुवाद्ः, 
सिद्धखातराष्टाकपाल उचते, (कपालेषु अययति'- इति वच 
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भ. 

ख 

भा. 

मीमांसा-रष्ने 

नात् नान्येन पितं गन्ति, तेनास्धिन्पत्ते न वाक्यभेद 

भवति, “न चैदन्येन श्ाः'; यत्र पुनरन्येन वचनेन शिष्ट 

गुणा भवन्ति, भवति तत्र नामधेयं, यथा (अश्रद्धोतं जुद्ोति- 
ड्(त॥ (९।४।६अ०)॥ 

वद्िरा{दिषरब्टानां जातिवाच्िताधिकरणम ॥ 

वदहिराञज्ययोरसंस्कार ्ब्दललाभाद्तच्छब्दः.॥ १०॥ 

वह्िराज्ययोः पुरोडाओे च सन्देहः, किमेते संस्कारशब्दा 
उत जातिशब्दाः?-इति। संसकारशब्टाः-इति ब्रमः, 

संस्छतेष तणेष् वद्िःशब्ट्मपचर न्ति सवच, ना संस्छतेष, संस्छत 

च धृते चाज्यशब्दं, तथा संस्छते पिष्टे पुरोडाशशब्द्म् । न> 

.“ असंस्छतेःपि कसिं खिद शे उपचयते, यथा वद्धिराद्ाय गावं 
गताः--इति भवन्ति वक्तारः; तथा चाज्यं क्रथ्यम्-डइतिः 

पुरोडाशेन मे माता प्रदेलकं ददातिः-इति। साटच्यात्तेष 

म्रयोगः, यथोपशये* यु पशब्दः। कुतः एतत् १। यत एकदे े 
दि शब्टरप्रयोगः, तस्मात् संस्का रशब्टाः-दूत्येवं प्रास्षम्। 

वं प्रते ब्रमः, -बद्धिरादिष्वसंस्छतेष्वपि शब्दलाभात् न 
संस्कार शब्दाः। नन् “उक्तं सादृग्यादेकदेओे भविष्यन्ति तन्न 

प्रसिद्धे हि संखकारशब्द्त्वे 'साद्ग्यात्- इति शक्यते वक्तम्, 

तच्वाप्रसद्ध। कथं? वह्िरारद्शब्दरुदिग्थ संस्कारा विधी 

यन्ते, तेन सत्सु शब्देषु संखारेभवितव्यं, सति च संस्कारे 
श्ट्लाभः- दति इतरेतराखयं भवति। न च, अविह्िताः 

संसारा भवन्ति! यानालोच्य लोकः प्रयुञ्जत! तस्मान्न 
लोकाः संस्कृतेषु वद्दिरादीन् युञ्जते, तत एकदे शेःपि जाति. 

* तच्तगाद्यसंस्कुतो यज्ञीयस्तम्भविशेव उपशयः ॥ 



९ अध्याये ¢ पदः ॥ ९१५ 

भा. निमित्ता दृष्टाः सर्वत्र जातिनिमित्ता भवितुं अ्रहेन्ति। न च, 
अलौ किक।नां सतां वेदादेव पूवात्तर पदसंबन्धम नये चय शक्यते- 
ग्यागध्यवसातुम्! पूवात्तरपदे अनथेके माभूताम्- इत्येवं स 

` परिकरप्येत, अशक्यस्त्वनवगम्यमानः परिकल्पयितुम्, अथध॑वती 

चते पे पूवात्तरे लौ किकेनासंसुतभयोगेन भविष्यतः; तस्यात् 
जातिशब्दा एवंजातीयकाः । प्रयोजनं, -- " वदषा यूपावरम- 

वस्तृणाति- इति संकतेरेव स्तरितव्यं, यरि पूवः पत्तः, विष- 
रीतं सिद्धान्ते॥ (९।४।७अ०)॥ 

प्रोच्छरादिपदानां यौगिकताधिकरणम् ॥ 

ख. प्रोदचणोष्वथंसंयो गात् ॥ ११ ॥ 

भा. “गओरच्षणोरासादयः-इति अयते; तत्र मोच्तणीशब्दं प्रति 
सन्देहः,- किं संखारनिमित्तः, उत जातिनिमित्तः, उत 

यौगिकः? इति। तत्र संस्कारेषु सत्स दशनात् संखतार- 

शब्दतायामवगम्यमानायां असंस्छते शब्दलाभाञ्जातिशब्दः, 
असंस्छलतास्वेवाप्सु “प्रोत्तणीभिरुदेजताः द्यः- इति कस्मि 

खिहेशे भवन्ति वक्तारः, तेन जातिशब्दः- इति भाप 

यौ गिकः-इत्यु चरते । कुतः?। अथसंयोगात्। मरोच्तण्यः 
 -इत्युपसगेधातुप्रत्यय समुदायस्य जातिनिमित्ता प्रयोगाद् 
नुमोयते, सेचनसंयो गात्तषसगेधातुकर एग्रत्ययसहतोःप्सु म्रव- 
त्ेते- इति भ.सद्धिरनुगहीता भविष्यति। यदारन्यद्पि सेचनं 
म्रो च्तणशब्दे न उचयते, तदा तत्संयोगादेवाप्सु भविष्यति- इति 

न समुदायाः कल्पयतं शक्छते। तस्मात् यौ गिकः। म्रयोजनं, 
--घृतं भोक्तणं भवतोति; यदि संस्कारब्शदः, “परोच्तणोरा- 

सादय दति प्रषः; यदि जातिशब्दः, घृतमासादय- डति; 
यदि यौगिकः, भोत्तणमिति॥ (२।४।८अ०)॥ 
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अय निनन्श्यश्व्द्स्य यै गिकत्वाधिकर णम् ॥ 

ख. तथा निमन्या ॥ १२॥ 

भा. “नि्मन्ध्येने्टकाः पचन्ति-इति संसक्ते दशनात् संस्कार 
शब्दो निमेन्ध्यःः-इति। असंखकारेःपि टदरग्यते;,- निर्मन्थ्य 
मानय, चोदनं पच्यामः--इति, निमेन्थनयोगात् पूवेवः 

यौ गिकः-इ कि संस्थितं । प्रयोजनं,-- संस्कार निमित्ते संस्छते- 
इटटकाः पक्तदयाः, जातिशब्दे यथोपपन्नेन, यौगिके अचिर 

निमथितेन, यधा नावनीतेन भुक्ते-इत्यचिरनिदंग्धेन- इ 
गम्यते।॥ (१९।४।९ ख०)॥ | 

अथ वेशदेवादिशब्दानां नामधेयताधिकरणम् ॥ 

खः वेश्वटेवे विकल्य इति चेत् ॥ १३ ॥ (पू० १) 
भा. दर | 

8 (स € ~ ~ ~ त् = न क 

चातुमास्येषु प्रथमे पवि वश्वदेवे सन्दे हः, -“वेश्वदवे> 
० किं श (२ ~~ % ~ 4 ८ 

यजेत- इति किं वेशवदे वशब्टो गृणविधिः, उत कमनामधेयम् 
-इति। इति यदि सन्देद्ो न खन्देहः, "वे्वदेवे विकर्षः, 

=^ ~ = क (क 

गुण विधिवश्वदं वशब्दः, गम्यते हि गुणविधानं, विश्वेदेव 

विधोयन्ते चभ्चेयादिषु यागेषु, तचाग्रपादौनां विश्वेद् वैबिकरषः 
वं प्रसिद्धिरथेवती भविष्ति ॥ (पू० ९)॥ 

खन वा, प्रकरणात् प्रत्यक्षविधानाच्च न हि प्रकरण 
द्रव्यस्य ॥ १8 ॥ (सि०, 

भा. नेतदेवम्, प्रत्यत्तश्चुतिविदधिता अश्रमादयः तेषां यागानां 

विश्वेदेवा वाक्येन, ्रकरणात्तेनेव नान्येन डति गम्यते; न च 
दयं विषमिष्टो विकर्पो भवितुमद्धति, न द्धि प्रकरणं शृतस्य 
द्र्यस्य बाधने समथम्। तस्मात् कर्मनामधेयम् ॥ (सि०) ॥ 
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ड. मिथखानथसंबन्धः ॥ ११५॥ (आ० निर) 
भा. अथोचयत,- 'वेश्वदे वः- इत्यनेन शब्देन प्रत्यत्तं चश्नयादि- 

गुएविशिष्टो यागगणो लच्यते, वेश्वदेवो दि तचामित्ता सम- 

वैतिः। यदि वैश्वदेवशब्टेन यागगण्णो लच्यते, न तदि 
विश्वेदेवा विधीयन्ते, कथं सछलद्चरि तो वेश्वदे वशब्दो यागगणं 
लच्तयिष्यति, विश्वां ञ्च दे वान्विधास्यति?- इति नायं वेष्व- 
(8 विश्वेदवे € ७ + € 

दे वशब्दस्य द वेमिथःसंबन्धो ` घरते। तस्मात् कमनाम- 

धेयमेव, न गुणविधिः- इति ॥ (चा नि)॥ 

ख. पराथत्वात् गणानाम् ॥ १६ ॥ (सि° यु°) 

भा. पराथाञ्च गुणाः, ते न शक्लुवन्ति प्रधानमावत्तयितुम्, तेन 
 सद्यागः कत्तवयः, न गुणानुरोधेनावत्तितुमदति। संप्रतिपन्न- 

देवतत्वाच्च न विरोधः, तत्रैकस्यास््रधानाङ्तौ चिंश्दाज्ञतयो 
 इहयन्ते- इति चिंशत्संखया संपत्तिरादवनोयाङ्तीनां न अव- 
कर्पते । तद्ात् कमंनामधेयमिति सिद्धम् ॥ (सि यु) । 

(९।४।९० अ०) ॥ 

ॐ च 

वे खा नरेऽत्वाद्यथेवाद ताधिकरणम् ॥ 
© ९१ [य 

पृव्ववन्तोऽविधाना्थास्तत्सामच्य समाम्नाय ॥ 
१७ ॥ (प°, 

“वेश्लानरं दाद्शकपालं निवपेत्पु्े जाते इति शरूयते, 
तत्र “यदष्टाकपालो भवति गायतरेयवेनं ब्रह्मवचैसेन पुनाति 
इत्येवमाद्यः कपालविकरपाः श्रयन्ते ; तेष सन्दे हः, किमष्ट- 

त्वादयो गुणविधयः, उताथवादाः {इति । तच गृणविधयः 

इत्येव ब्रूमः। कथं?। ये दि पूवेवन्तो (विदितपूवमधे 
फ 

श्न 
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भा. मभिवद न्ति) ते अविधा नाथाः, तदेतत् अस्य वा क्वस्य समाम्न 

भा. 

च्च. 

भा. 

साम्य, यद् विहितपूवकाभिधानम्। किं तत् १। विधा 
सामध्येम् ; एवमविह्हितमथ' विधास्यति, इतरथा अथेवा 
सन्तोगनथकाः स्युः। न च, दादशकपालस्य शेषभावमुपग 
महेति ! प्रत्यच्ता दष्टानां कपालानां स्तुतिः, परोच्ता दाद 
नाम्, म्रत्यच्ताभावे च परोच्ता स्यात्! तस्यात् गुणविधय 

(पू०) ॥ ४ 

गुणस्य तु विधानार्थेतह्गणाः प्रयोगे स्युरनथंक 
न हि तं प्रत्यथवत्ताऽस्ति॥ १८ ॥ (सि) 

नेतद्स्ति गुणविधयः- इति, गुणस्य विधाना एते स 
प्रोडाशस्य कपालेषु संख्यां विदध्युः, न शक्तुवन्ति यागप्रयोग 
विधातुम्, दाद्श्कपालता हि यागस्य वाक्येन, अष्टाकपार 

दयः प्रकरणन, तेन ते यागे न भविष्यन्ति। अपि च अ 
त्वादयः पुरोडाशेनैकवाक्यभूताः मरकरणं बाधित्वा न याग 
भविष्यन्ति; यागा संबन्धे च अनथेकाः, युरोड़ाशसंबन्धे फर 
भावात्; अथंवादत्वेन तु वेऽ्वानरयागस्य स्तुतिरुपपद्यत 

तस्मात् अथवादाः- इ ति॥ (सि०) ॥ 

तच्छेषो नोपपद्यते ॥ १< ॥ (उ° आभासः) ॥ 

इति यदुक्तं, तत्परि हत्तेयम्- इत्याभाषान्तं खम् ॥ (८ 
आभासः) ॥, 

ख. छअविभागाद्िधानायथ स्तुत्यथ नोपपद्येरन् ॥ २०॥ (ड. 
भ. यदा तु अष्टाकपालादिप्ररोचनाथा अनथकाः--इल्यवग 

तदा लच्तणया द्वादशकपालस्य स्तुतिर्वेश्वानरयागम्ररोचनाः 
भविष्यति; सन्ति हि इादटृशसंस्यायामष्टत्वादयः संसा विशे' 
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भा. अविभक्ताः, अतो इादशकयालस्य स्तुत्वथत्वे नावयवस्तुतिरुषः 

पद्यते ; यथा शोभनमस्य चक्रस्य नेमितुम्बारं, शोभनमस्या- 

सेनायाः दस्त्यश्वरघपादातमिति। तसात् उपपन्ना स्तुतिः-- 

इूति॥ (०) ॥ | 

८ ख. कारणं स्थात्? इति चेत् ॥ २१॥ आ०) 

भा. इति चेत् भवान् पच्यति, खथेवादाः- इति, कारणमद्ट- 
ब्रह्मवचैसादि कस्मान्न भवति १ बह्यव्रकाम- 

स्याष्टाकपालः, एवमुत्तरेषु +यथाकामम् । किमेवं भ विषप्रति !। 

वुरोडाशस्य गुणविधानेःप्यानधेक्वं न भविष्यति, न च लच्हणएया 
दादशकपालस्य स्तुतिः कर्पिता भविष्यति। तस्मात् कामेभ्यो 
विधयो भविष्यन्ति ॥ (अआ०)॥ 

^ 

ख. आअआनथक्चाद्कारणं कतुहिं कारणानि गृखाथः डि 
विधोयते ॥ २२॥ आ० निर, 

भा. यदि कामाय विधयः, भिन्नानि वाक्यानि भवेयुः; एकं चेद् 
वाक्यं “वेश्वानरं दाद्शकपालं निवयेत् पुरे जाते- इत्ये वमुष- 

क्रान्तं, “यत् दादश्कपालो भवति, जगत्येवास्िन्पश्चून्द धात, 

यच्िन्जाते णतां इष्टिं निवपति, पूत एव स तेजच्यन्नाद 
इद्दियावो पुमान् भवति- इत्येवमन्तं ; तस्य मध्येष्डत्वाद्यः 

श्रूयमाणाः यदि न संबध्येरन् ततो वाक्यान्तराणि भवेयुः; 
+ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ --~-~--___-~_~~_~~_- --~-___~~_~~~~~~~-~ ~  ~~~~~~~~~ ~~~--~~ 

# ‹यद्द्ाकपालो भवति*--इत्यादिञतेरुत्रवाक्चेन ८ यन्नवकपाल- 
[८१ स्स ~ (> 4 ° 

ङतवास्िंस्तजोदधाति, यद्ष्कपलो विराजेवस्मिन्नत्रायं दधाति, 

देकादष्कपालस्िटभेवासिचिन्छियं दाति, यद्रादष्कपालो भवति 
{~ र म © 

वास्सिन् पश्रून् दारि, यस्मिन् जात खतामिद्धिं निव्वेयति पतर्व 

तेजखवन्नादडन्दियावी पशुमान् भवतिः--इत्य.दि ना विदितेष । 
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कन्द कारणानि पूतत्वादीनि भवेयुः। ख एष गुणा्थीग्च विध 
यते वेभ्वानरयागे “पूत एव'- इत्येवमादिः; तेन चेतेव 
द्यः सा त्ताङधतुत्वेन संबन्ध्न्ते-- यस्मात् गायतयवेनं ब्रह्मवर्चसे 
पुनाति, तेन पूत एव सः; यद््माचिदटतेवागखिंस्तेजो द्धा 
तेन तेजसी; यस्मात् विराजेवाग्स्मिन्नन्नाद्यं दधाति, तेन 
न्नादः; यस्माचिष्टुभेवाग्स्मिन् इ न्धियं दधाति, तेन इद्धियार्व 
यस्माञ्जगत्यैवाग्स्मिन्पश्यन्दधाति, तेन पस्ुमान्- इति। त 

कामाय विधयोग्सम्भवन्तो यद्यथैवादा अपि न भवेयुः, आः 
थेक्यमेवेषां स्थात् ! तस्मात् अकारणं भरह्मवजच्चसत्वाद योर 
दीनाम्, तस््मयादषटत्वादयोग्थेवादाः- इति ॥ (९।४।९९ अ) 

अथ यजमानशब्दस्य प्रस्तरादित्तत्यय ताधिकरणम् | 

तत्सिडधिः ॥ २३ ॥ 

यजमानः प्रस्तरः" (यजमान एककपालः- इत्यादि सम 

म्नायते; तच सन्देहः, किं “यजमानः प्रस्तरः इत्य 

गुणविधिः, किमथवादः {इति ; तथा “यजमान एककपाः 
--इति। किं तावत् प्राप्तं {-गुणएविधिः-इति। किमेवं भ 
व्यति १। णवं चपूवमथे' विधास्यति ; इतरथाग्धेवादोग्नथं 
स्यात ; अथ व्वच्च न्याय्यं, तस्मात् विधिः। 

नैतदेवं, यदि विधिः स्यात्, ततः म्रस्तरका्ये यजमा 
नियम्येत, यजमानकाय वा म्रस्तरः; प्रस्तरे जुढ्धमासादय। 
सवावा स्कृवः- इति यजमाने जुह्धरासाद्येत! सवा वा र 
-इति; तथासति न याजमानं शक्यते कलम्, “दलि 
ब्रह्मयजमानावासाते कमणः क्रियमानस्यः- इति; न 
भस्तरो याजमानं शक्रोति कुम्। तथा, यदि यजमान ण 
कपालकायं विनियुज्येत, सवैङ्तः क्रियेत ! तर सर्वतच्रपरिलो 
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भा. स्यात्। न च, एककपालो याजमानं शक्रोति कतुम् ! तस्मान्न 

विधिः। विध्यन्तरं चास्ति, “म्रस्तरमुत्तरं वद्धिषः सादयति, 
"एककपालं सवज्तं करोति- इति; तस्मादपि न विधिः। 

किं तदि) अधंवादः,- यजमानो यत एव प्रस्तरः, एकक- 
पालः- इति च। 

“कथं पुनरनयोः सामानाधिकरण्यं ज्ञायते? न हि प्रस्तर 
एककपालो वा यजमानः, न च यजमानः एकस्िन् कपाले 

संस्छातः पुरोडाशः, प्रथमो वां कुशमुष्टिलनः; कथं पर शब्द्; 
परर वत्तते 2 किमथे' वा ज्ञायमानस्य संकीर्तनम् ?- इति। 

उचयते, ज्ञायमानः संकीर्यते स्तोतुम्, - मस्तर [उत्तरो 
वद्धिषः साद्यितव्यो यजमानत्वात्; तथा यजमान एक- 

कपालः सवङ्तः क्तव्यः, खगे च्राहवनोयस्तच प्रतिष्ठापितो 
भवति-इति। 

कथं परत वत्तते परशब्दः - दति। गुणवादस्तु, गुणादेष 
बादः। कथमगुणएवचनो गुणं ब्रूयात् १। खाय्यामिधानेन- इति 
ब्रमः, सवं एवते गौणाः शब्दाः न खाथ' हित्वा गणेषु 

वन्तन्ते ; भसिद्धदहानिद्धिं तथा स्यात्, चप्रसिद्धकत्पनाच; नच 
सवं गुणसमुदायवचनाः, गुणड्धोनेःपि तथादर्भनात् ; चरस्य 
कायेयपि हि कट्ाचिद्रोगेणोपद्तः सिंद्याः पचः सिंह एव 
समदायवाचो च नावयवे प्रवत्तित्मदति, सर्वेसंहव्याक्तव यत् 

सामान्यं तदचनः शब्द्ः-इति स्थितो न्यायः म्रत्यधियेत ; 

न च, असति सिंहे परिकरपनया प्रवत्तत! कल्पनाया अशक्ये 

त्वात्। कथं नु खाथाभिधानेन म्रत्ययब्यवस्था !- इति चेत् । 
अथंसंबन्धात्.- सिंहः- इति निज्ञाते परसद्यका{रता तच प्रायेण 
-इति प्रसद्यकारी- इति गम्यते, अर्थप्रत्ययसामथ्यात् ; यो 
दि मन्यते,- प्रसद्यकारि णं म्रत्याययेवम्- इति, स यदि सिंद्- 

शब्दमुच्चारयति, सिद्यत्यस्याभिप्रेतं,--सिं दाथः प्रतोतः प्रसद्य 
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भा. कारी- दतिसंबन्धादितरम्थः अत्याययति ; णवं खाथाभि- 
धानेन तद्णसंबन्धः प्रतोयते । 

इद तु यजमानः म्रस्तरः, यजमान एककपालः-इति-- 

कीटे गुणसंबन्धः भ्रतोयते १। तत्सिद्धिकरः-इति, सवा 
च्यात्मनः कार्यसिद्धिं करोति, अन्योग्पे य; तस्य कायेसिद्धं 
करोति, स तस्मिन् उच्चरिते द्यमागच्छति, यथा राजा 

पत्तिगणकः- इति, पत्तिगणको राज्ञः कार्य साधयति, स 

राजशब्दे उच्चरिते प्रतीयते, णएवमिद्ापि यजमानकायं 

भ्रस्तरेककपालौ साधयतः, तौ यजमाने भ्रतीते म्रतीयेते, 
तस्ात्तौ यजमानशब्देन प्रत्याय्येते। कथं १। स्तुतौ स्यातां 

व्द्धिष उपरिसादने सवद्दोमे च-इति। तस्मादेवंजातीयका 

अथवादा न विधयः-इति॥ (९।४।९२ अ) ॥ 

अधाम्नेयादिश्ब्दानां त्राद्यणादिस्तत्यथंताधिकरुणम् ॥ 

खः जातिः ॥ २४ ॥ 

भा. 'चखाश्रेयो वे ब्राद्मणः, श्रो राजन्यः, वेश्यो वेश्वदेवः- 
इत्येवमादयः शूयन्ते; ततर किं गुणविधयः, चथवादाः १--इति 
सन्देः। गुणएविधयः- इति ब्ूमः,--एवमपूवेमथं' विधास्यन्ति, 
इतरथा च्रथवादाः सन्तोगनथेकाः स्युः। न विधिः, विध्यन्तरस्य 
भावात्, तमात् संवादः, तस्य संकोत्तनं विधिस्तुत्यथेम् । 

अनाग्नेयादिषु अाघ्रेयादिश्ट्दाः केन म्रकारेण१। गणवादेन। 
को गुणवादः !1 अश्रिसंबन्धः। कथं १। रकजातोयकत्वात् । 

किमेकजातीयकत्वं 2। “प्रजापतिरकामयत,- प्रजाः खजेयम्-- 

इति, स मुखतखिष्टतं निरमिमीत, तमभ्रिहं वता अन्वज्यत, 
गायती च्छन्दः, रथन्तरं साम, ब्राह्यणो मनुष्याणाम्, अजः 
पश्चूनां; तस्मात्ते मुख्याः, मुखतो हि अखज्यन्त। उरसो 
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भा. बाज्नभ्यां पञ्चदशं निरमिमीत, तं इन्धो टेवताग्न्वख्ज्यत, 

चिष्टुच्छन्दः, ठ हत् साम, राजन्यो मनुष्याणाम्, अविः पशूनां; 
तस्मात्ते वोयंवन्तः, वोयाद्धि अदखज्यन्त। ऊरुभ्यां मध्यतः सप्तट्शं 

निरमिमीत, तं विश्वेदेवा देवता अन्वरज्यन्त, जगती च्छन्दः, 

वैरूपं साम, वेश्यो मनुष्याणाम्, गावः पश्नाम्--एवमुक्ते सति 
एकस्मिन्न वंजातीयके विच्काते अन्योग्पि तजञ्जातीयको द्यमा- 

गच्छति। तद््मादथं वाद् शब्दाः ॥ (९।४।९३ अ०) ॥ 

` अथ यपादिशरव्दा नां यजमान्वयर्थताधिकरणम् ॥ 

स सारूप्यात् ॥ २१५ ॥ 

भा. (यजमानो युषः, “अआआदित्यो यूषः इत्यादि भूयते; ततर 
गुणविधिः, अर्थवादः !- इति सन्दे हः। अधे वत्वात् गुणविधिः 
अशक्यत्वात् यूपकायेखाधने यजमानस्य, यजमानकायैसाधने 

वा यूपस्य, विध्यन्तरभावाच्च न विधिः, विधिस्तुत्यथं' संवाद्ः; 
गृणवादात् सामानाधिकरण्यम्। को गृणः १। सारप्यम्। किं 

सारूप्यम् १। ऊद्धता, तेजखिता च। तस्मादेवंजातीयका 

अथंवादाः॥ (९।४।९४ अ०) ॥ 

अथापश्चादिश्ब्दानां गवादि पश्ंसायैताधिकरणम् ॥ 

ख. प्रशसा ॥ २६ ॥ 

भा. “अपशवो वा अन्ये गोशवेभ्यः, पशवो गोञचभ्वाः,' “अयज्ञो 
वा एष योग्सामा, “असतं वा एतत् यदच्छन्दोमम्- इति 
ूयते। तत्र विध्यथंवादसन्दे दे अथवत्वादिधयः- इति प्रात, 
अभिधीयते,--यदि विधयो भवेयुः; गोच्रश्वा एव पशवः स्युः, 
सामवानेव यज्ञः, छन्दोमवदेव सचम् ; अन्येषां पशूनां, यज्ञानां, 
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भा. सचाणां चोत्पत्तिरन्धिंका स्यात्! विध्यन्तरञ्च नावकल्पेत ! 

भा. 

अतः स्तुत्यथः संवादः, गोश्वान् मशंसितुमन्येषां पश्चूनां 
निन्दा, सामवतः प्रशंसितुमसाम्नां निन्दा, छन्दोमवन्ति मश 
सितुमच्छन्टोमकानि निन्यन्ते; यथा, यत् अधुतं, अभोजन 

तत् ; यन्मलिनं, अवासस्तत्-इति ॥ (९।४।९५अख०) ॥ 

अय बाड्भल्येन खृष्टिव्यपदेश्राधिकरणम् ॥ (भूमाधिकरुणम्) ॥ 

भमा ॥ २७॥ 

ˆखषटोरुपद्धाति*- इति अूयते ; तत्र गुणविधिः, अथेवादः ? 

- इति सन्दे चपूवत्वात् विधिः. इति मापे उचते, 

यदि विधिः, खष्टिमवका उपदधातीष्टकाः- इत्यथः, तत्र न 

इष्टकानां विशेषः किदाओओयते,-- एवंरूपाः ख्षटिमवेकाः, 

नेवंखूपाः- इति; तच सवासां खृष्टिलिङ्गा मवाः प्रा्रुयुः ! 
अन्येषामसंयुक्तानां मवाणामानथेक्यं स्यात् ! तस्मात् अनुवादः, 

--मव्रसमाम्नानात् पभ्राप्तानामुषधाने मव्राणं ; ख्ृष्टोनां संकी- 

तनं सजनाथंवादाथम्। अपि च विधित्वे लच्तणा, ˆएकया 
स्तुवते- इत्यत्र या ख्षटयस्ता लच्तयेत्। ननु ^अनुवादेण्य 

लच्षणाः। नानुवादपन्ते लच्षणायां दोषः। कथन्तु अद्टष्टिषु 

खृष्टिषु च खषटश्ब्द्ः- इति। भूम्नाः-बदहवस्तज्न खृष्टिलिङद्धा 

मन्राः, अरपशो विलिङ्गाः- इति॥ (९।४।९६ ख) ॥ 
---- 

# खद्धिश्ब्दोपेतामचा यासामिद्धकानां उपदन विद्यन्ते ता इषका 
(रि 

चटक्मय उच्यन्ते इति माचघवः॥ 
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अथ प्राण््डदादिशब्दानां स्तत्यथ ताधिकरणम् ॥ 

लिङ्गसमवायात् ॥ रट ॥ 

भा. “प्राणभृत उपदधाति, “ज्या नरूपदधा ति--इ ति, विधित्वे 

मराणमन्मकाखूयधीयमानास विलिङ्गानां मव्राणामानर्थकयम् ; 
तस्मात् अनुवादः । लिङ्गसमवायात् परशब्दः पर वत्तते; 
यथा, कचिणो गच्छन्ति- इति, एकेन किण सव लच्यन्ते; न 
च अयं भ्राणभच्छब्दः ख्ष्टशब्द् ख जहत्खाथ' मच गणं लत्तयेत्, 
यद्गणे च खष्टिप्राणभच्छब्टौ समवेतौ, तावपि परि गद्धेते ; यथा, 
इछचरिशब्देन खाथलच्तणाथन स्प ची गद्धते- इति । (९। 

। १.७ अ०) ॥ 

क £ 

अथ वाक्वशषण सन्द्द्धयनिरूपणाधिकरणम् ॥ 

सन्दिग्धेषु वाक्यशेषात् ॥ २९ । 

1. “अक्ताः शकरा उपद्धानि, तेजो वे घृतम् दति शूयते; 
त्र सन्देहः, किं घृततेलवसानामन्यतमेन द्रेणाज्ञनीयाः 
आकराः, उत ॒घुतेनेव !-इति। कथं सन्देहः १। अज्ञन- 
सामान्येन वाक्छस्योपक्रमः, घृतेन विशेषेण निमगनं, यथो- 

 पक्रमं निगमयितव्यम् एकस्मिन् वाक्ये; तच यदा सामान्यमादौ 

विशेषोपल च्तषणाथं' विवचयते, यद्वा निगमने विशेषः सामान्य- 
लच्षणाथः ! तदारम्भनिगमनयोः किं समञ्जसं !- इति संश्यः। 

एवं-सन्दिग्धेषु उपक्रमे सामान्यवचने विरोधाभावात् न 

विशेषः परिकर्प्यः, निगमने त् उपजातः सामान्यप्रत्ययः-- 

इति विरोधात् लच्तणाथे' घुतवचनं ; यथा खृष्टिष्वद्ध षु च 
खटष्टिशब्द्ः, णवं घ तमघतं च घतं-डइ त्य् चते । 
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भा. 

भा. 

सन्दिग्धेषु एवं मरि ब्रूमःः-सामाग्यवचने न विशेषापेस्तिए 
उपक्रमो वाक्यस्य, विशेषे निगमनवशेन। कुतः?। न 7 
सामान्यं विदितं ! येन विरोधो निगमनस्य। कथमविह्दितं 
सन्दिग्धेषु विधानशब्दाभावात्, न हि, विधानशब्दोगस्ति 
"अक्ताः शकरा उपदधाति- इति वत्तमानकालनिह शात 
नापि सामान्यस्य साच्तात्स्तुतिः, ्रत्यत्तन्तु घृतस्य स्तव. 
श्त्या घृतस्य स्तुतिः, लच्तणया सामान्यस्य, अतिख॒ लच्णाः 

ज्यायसी। तस्मात् चु तविधानम्। णवं (वासः परिधत्ते, एत 

सवेद वत्यं वासः, यत् त्तौमम्- इलति तथा ‹इमां सपो 

येत्, इमां हि शओरौदुंबरीं विश्वाभूतान्युपजोवन्तिः- इति ॥ (२ 
४।९र अ०)॥ 

------- 

अथ सामध्यानसारेण अव्यवस्थितानां व्यवस्थाधिकरणम् 1 

अथगैद्वा कल्पनेकट् शत्वात् \ ३० ॥ 

“ खुवेणा्वद्यति, खधितिनाम्वद्यति, ₹दस्तेनाग्वद्यति- इः 

यते; तच सन्दे हः, किं सुवेणावदातवयं सवस्य (द्रवः 
संहतस्य मांसस्य च) तथा खधितिनाः, हस्तेन च, उ 

सवषामथेतो व्यवस्था द्रवाणां सखुवेण, मांसानां खधितिन 

संहतानां स्तेन) ?-इति। अविशेषाभिधानादव्यवस्था- 

इति। 

णवं भाति ब्रूमःः-“अथादा कल्पना", सामघ्यात् कर्पना- 
इ ति,-खुवेणावद्येत्, यथा शक्तुयात् ; तथा यस्य शक्यात् त. 
च-इति; अआआखयातशब्दानामथ' ब्रुवतां शक्तिः सकारण 

# सखधितिरसख्रविप्रोषः ॥ 
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भा. एवं चेत् यथाश क्त व्यवस्था भवितुमदेति। तथा “अञ्जलिना 
सनतून्भदाये जुद्ोति- इति, टिदस्तसंयोगोण्ज्ञलिः, स ाको- 
शग्धात् क्तः, तथा ह शक्यते होमो निवत्तंयितुम्, तत् 
यथा, कटे रभृक्ते कांस्यपात्यां भुंक्ते इत्यथात् करप्यते,-- कटे 

समासीनः कांस्यपा्रामोदनं निधाय भुंक्ते इति॥ (२।४। 
१५९ अ०)॥ 

इति ओओशवरखामि-छतौ मीमांसाभाष्ये प्रथमाध्यायस्य 
चतुथः पादः ॥ समाप्रोग्यं प्रथमाध्यायः ॥ 



च्च. 

भा. 

दितीय अध्याये ९ पादः॥ 

~€ € 

अथापवेस्ास्यातपद प्रतिषाद्यल(धिकरणम् ॥ 

भावाः कम शब्दा स्तेम्धः किया प्रतीयेतेष चथ 
विवीयते॥१॥ (सि०) 

भथमेगध्याये भ्रमाणल च्वणं त्तम्, तत्र विध्यथैवादमबस्पतय 
स्तत्वतो निर्णेता, गृण विधिनामधेयच्च परोत्तितं, सन्दिग्धा 

नामधानां वाक्यशेषादथोध्यवसानमुक्तम् ; तन्न भर्यत्तंयम् 
अनन्तर प्रधानाप्रधानानि परोल्िष्यन्ते, {भिन्नान्यभिन्नानि = 

-इति, एष णवाग्था वणनोयो नान्यः, एष एव चाध्याय 
संबन्धः। तदिद षड़्धिः कमभेदो वच्यते, शब्द् न्तरं 

अभ्यासः, संख्या, गुणः, प्रक्रिया, नामधेयम्- इति वच्यमान 
मनुसंकीत्येते ; प्रदशितमुचामानं सुखं ॒ग्राहविष्यते- ई 
तुश्च बुद्धिः समाधीयते, तदेतन्नानाकमल च्तणम्- इ त्यध्याय 

माचच्तते, एतत्तात्पच्यण अतोपन्यदुपोद् घातमरसक्तानुमसक्तं ` 
--इति। 

तत्र भ्रथमं तावदिदचिन्तपते,-म्रथमेग्ध्याये इदमुक्तम्, 

चोदनालच्णोग्या धर्मः- इति, चोदना च क्रियाया अरि 
धायकं वाक्यम्, वाक्ये च पदानामथोः, तच किं पदेन पटे 

धमे उचयते, उत सवे रेक एव ?--दइति। किं तावत्मास्षम् १- 
प्रति पदं धमः-इति। 

एवं प्राप्ने उचपते,--यद्ा एकस्मादपूवे, तद्ाण्न्यत् तद 



२ अध्याये ९ पादः॥ ९०९ 

भा. गविष्यति, एवमर्पौयसी अट्ृष्टानुमानप्रसङ्गकरुषना भविष्यति ; 

तस्मारेकमपूवेम् । . 

यदा एकं, तदा सन्देहः किं,-- भा वशब्देभ्यः, उत दव्यगुण- 

शब्देभ्यः ?-इति। (कः पुनभावः? के ते पुनभावशब्दाः ? 

--इति। यजतिददातिजुद्दोति-इत्येवमादयः। “ननु याग- 

दानद्ोमश्ब्दाः एते, न भावशब्दाः । नेतदेवं,- यागादि- 
शब्दाख एते भावशब्दा श्च, यज्याद्यथे श्चा तोग्वगभ्यते, भावयेत् 
- इति च (तथा यतेत, यथा किञ्चित् भवति--इति); तेनेते 
भावशब्दाः, द्र्यगुणश्ब्देभ्यो दयगुणमरत्ययो न भावनायाः । 

अतस्ते न भावशब्दाः इति)। किं तावत्माप्तम् अविशेषेण 

-इति। 

तत उच्यते,-भावाथाः कर्मशब्दाः, तेभ्यः करिया प्रतोधेत, 

यजेत-इत्येवमादिभ्यः। कुतः2। भावार्थैत्वादेव; य चाज्ञः 
किमपि भावथेत्-इति, ते खगेकामपद् संबन्धात् ख्म' भावयेत् 

-इति ब्र.युः; तस्मात्तेभ्यः तिया प्रतीयेत, फलस्य क्रिया 
. करणं निष्पत्तिरिति; ते च यागदानद्ोमसंबद्धाः खगंस्योत्पत्ति 

वद्न्ति। कुतः१। रष था विधीयते, यथा, यागादिना 
खगकामः केन भावयेत् खग" !-यागादिना- इति; यस्य च 

शब्दस्यार्थन फलं साध्यते, ते ना पूर्वे छत्वा, नान्यथा- इति, 
ततोःपूव' गम्यते, अतो यः तस्य वाचकः शब्दः, ततोपपूवे' म्रती- 
यते-इ ति ; तेन भावशब्दा चअपूवेस्य चोदकाः- इति ब्रमः, 

नतु कश्चिच्छब्दः सा च्ताद् पूवस्य वाचकोगस्ति ; भावा; किमपि 
भावयितव्यं, खर्गकामस्य च केनापि भाव्ता- इति, तयोन्ने- 
छाभवद्ग्धरथवत् संप्रयोगः, यजेत- इत्येवमादयः साकाङ्खाः, 

--“यजेत' किं केन कथं !- इति ; “खगेकामःः- इत्यनेन प्रयो 
जनेन निराकाङ्खाः ; नैवं दर्यगुणश्ब्दाः। तस्मात् भावाथीः 
कमेशब्दा चपूवः चोदयन्ति-इति। अथ “कस्यात् उभयं 
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भा. खत्रितम्,-भावाथाः कर्मशब्दा. डइति। उचयते,- भवन्ति 

खु. 

भाः. 

ख. 

केचित् कमशब्दाः न भावाथाः,- यथा, श्येनेकवचिकाद्यः; 
(ख ४५ € ५ 

केचित् भावाथाः न कमशब्डाः+-यघा, भवनं भावो भूतिरिति । 

किं पुनरिद्ोदाहरणम् ?। “श्येनेनाभिचरन् यजेत, ‹ चित्रया 
यजेत पयुकामः'-- इति; किं श्येनेनाभिचरन्, उत यजेताभि- 

चरन्-इ़ति? तथा चिचरया पथुकामः, उत पयुकामो यजेत ? 

--इति स्थिते एतस्मिन्नधिकरणे गुणविधिः, नामधेयम्-इति 

विचारो भविष्यति। तथा (दशेपूणमासाभ्यां खगकामो यजेतः 

-दइति, दशेः कालः, पूणमासः- इति च, किं ताभ्यां खगकामः, 
© क £ £ क = 

उत खगकामो यजेत !- इति, दश्पुणटमासाभ्यामिति च श्येने 

नेति च चिचरया- इति च नैते भाववचनाः; न च एवामर्थिना 
कित्संबन्धोःस्ति, विविभक्तिकत्वात्। तस्मान्न दरयगृणशब्दा 
अपूवस्य विधायकाः- इति ॥ (सि) ॥ 

सव्वषां भावोऽथ इति चेत् ॥ २॥ (आ) 

एवं चेत् भवान् पच्यति,-अ-भावशब्द्त्वात् न दव्यगुणशब्दा 

अपूवैस्य विधायकाः--इति, सवषां भावोग्धंः, खगेकामो दभ. 
पूणमासाभ्याम्- इत्येतयोः संबन्धं यजेत- इति वच्यति, 

ऽयेनेन अभिचरन्-इत्येतयोख्, तथा चि्रया पणुकामः- 

इति; तस्म्ादेतेग्पि साकाङ्घृत्वात् भाववचनाः; सवषु भाव- 
वचनेषु नारिति विनिगमनायां हेतुः, कमशब्दा रवा पूवस्य 
विधायकाः, न द्रव्यगुणशब्दा: इति॥ (अआ०)॥ 

येषामुत्पत्तौ चे प्रयोगे रूपोपलब्धिस्तानि नामानि, 
तस्मात्तेभ्यः पराकाङ्खा भतत्वात् स्वे प्रयोगे॥ ३॥ 
(आ० नि० १, ॥ 

भा. येषां शब्दानामुच्वारणोत्यत्तौ स्वे अथ प्रयुज्यमानानां रूष- 



भा. 

भा. 

२ खध्याये ९ पादः॥ ९,९.९. 

मुपलभ्यते, यत् सछदुत्पन्नं कालान्तरन्तिष्ठति, न क्रिये वोत्पन्न- 
मातं विनग्यति-इत्यथः, तानि नामानि, ति द्रव्यगुणशब्दा, 

ईैद्रशो द्रव्यगुणशब्दा नामथैः। (*ते दरखयगुणशब्दाः- इति वक्ते 
“° तानि नामानि" इति खतितम्, अतो नामानि- इति एषां 

पयायशब्द्ः। कथं गम्यते १। यत एषां विभक्तयो नामिक्य 

उचपन्ते। कतमास्ताः १। ठत्तः टच्तौ ठच्ताः, खुक्तः युक्तौ 

स्पुक्लाः- इत्येवमाद्यः; तस्मात् सम्यक् खूतरितम्)। यत एषां 

न ऋणिकोग्थेः, ततः "तेभ्यः पराकाङ्खा' प्रधानानाद्खा न 
विद्यते-इति नेषां उत्पत्तिः कत्तेव्या, “भूतत्वात् सवे प्रयोगे 
खप्रयोगकाले विद्यमानत्वात्-इत्यथेः ॥ (चआआा० नि० ९)॥ 

- येषां तृत्पत्तावथं सवे प्रयोगो न विद्यते, तान्याख्या- 
तानि; -तस्मात्तेभ्वः प्रतीये ताश्चितत्वात् प्रयोगस्य ॥ 
8 ॥ (ज्जा नि° २,॥ 

येषां तु शब्दा नामु्ारणोत्पत्तौ “स्वे चरथ योगो न विदयतिः 
(भ्रयोगकाले येषामथा नो पलभ्यते- इत्यः), ‹तान्यास्या- 
तानि- इति भावशब्दान् पयायशब्देनोपदिशति। कथं 
पयायशब्दता भावशब्दानाम् १। यत एषां विभक्तय चा स्या- 
तिक्यः-इत्युचयन्ते। कतमास्ताः १। पचति पचतः पचन्ति- 
इल्येवमाद्यः। तस््मात्तेभ्योःपूवे' प्रतीयेत ; भव्याथास्ते भूतार्थः 

समुच्चरिताः; भूतस्य भव्याथ॑तायां टृ्टा्थता.-भवाथैस्य भयो- 
जनवत उत्पत्निरथवती, सा च मूतेन त्रियते- दति दृष्टोग्धः; 
भव्यस्य पुनभताथंतायां न किञ्चित् ट ज्यते, करप्यते चाट म् । 
तस्मान्न यागो द्रयाथेः। 

किञ्च “अितत्वात् प्रयो गस्य' एतेषां प्रयोगः युरुषेणाथितो 
भवति, पुरुषसंबद्धा भावना उचते, पुरुषं हि वदति,- भावयेत् 

` -इति, तेन “खगेकामो यजेतः- इति पुरुषोप्पि प्रतीयते, 
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भा. यागोग्पिः संबन्धोःपि; खगेकामो द्रथेण- इति द्रे प्रतीयते 

च्च. 

पुरुषश्च, न तु संबन्धः॥ ननु ˆ एतदुक्तम्भवति, अथिनञ् द्रस्य ` 
च संबन्धं “यजेतः- इति वच्यति,- दरद्ेण भावयेत्इति; 

अतो द्रेण अथस्य भावना गम्येत, अआकाङ्कन च-इति। 
सत्यं गम्यते, द्रष्येण भावयेत्- इति तु वाक्येन, यागेन भाव. 

येत् -इतितु खुल्या; यदातु, यागेन भावायेत्-इति याग- 
संबन्धा विधोयते, न तदा, द्येख भावयेत् इति द्रव्यसंबन्धः ; 

न च द्रवसंबन्धे विधौयमाने यजेत-- इत्यनेन संबन्धः ; अनृद्ध- 

मने तु सम्भवति, न च, यौगपद्येन विध्यनुवादौ सम्भवतः 
तस्यात् श्तिवाक्ययोविरोधः, विरोधे च यूतिबलोयसी, तेना- 
थिंनान द्रवयसंबन्धः; तच दरवयमसति ख्गकामसंबन्धे खगोर्थ 
भविष्यति- इत्यनुपपन्नम्, एष विनिगमनायां हेतुः, येन 
भावशब्दा एवा पूवस्य चोदका, न द्र्गुणएशब्दाः- डति, यदा, 
यागेन कुट्यं।त्-इति, तदा, यागवचनमेव भवति ; दशपू 
साभ्याम्-इति लक्षणया, दश च पूणमासे च यागो विद्धितः 
-इति।॥ (आआ० नि०र)। (२।९।९ अ०)॥ 

अथ अयु वैस्टास्तिताधिकरुणम् ॥ 

ड [3 £ न्भ 

कथं पुनरिदमवगम्यते? अस्ति तद्पूवम्-इति। उच्यते 

चोदना पुनरारस्मः॥५॥ 
नेत्ययव + = ४) ~ ¦ श्िष्य- भा. चोदनेत्यपूवः ब्रूमःः-अपूवः पुनरस्ति, यत आरम्भः {8 

[ £ ५ न च 3 2 > 

ते,-खगकामो यजेत- इति, इतरथा हि विधानं अनथकं 

स्यात्, भङ्गित्वात् यागस्य, यदि अन्यदनुत्पाद्य यागो विनच्येत्, 

# ‹^युरूषोऽपि प्रय.गोऽपिः इति का० सं° यु०॥ 
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भा. फलं अरति निमित्ते न स्यात् ! तस्मात् उत्पादयति-इति। 

“यदि पुनः फलव चनसामथ्यात्तरेव न विनज्यति- इति करप्यतेः। 
नेवं शक्वम्,- न दि कमंणोग्न्यत् रूपमुपलभामंदे, यत् 
आयं देशान्तरं प्रापयति, तत् कमत्युचयते, न तत् आत्मनि 
समवेतं, सर्वगतत्वादात्मनः, सवच काय्यापलम्भः सवच भावे 
लिङ्गम्, नतु तदेव देशान्तराद्ागमनस्य, न हि असति अगमन 

किञ्चिदिरुद्धं द्यते ; यत्र समवेतमा सीत्, तदिनष्टं दरव्यं, तस्य 
विनाशात्तदपि विनष्टम् इत्यवगम्यते, अआशयोग्प्यविनष्टः 

-इति चेत्। न, भस्मोपलम्भनात्। सत्यपि भस्मन्यस्ति 

-इति चेत्। न विद्यमानोपलम्भनेणपि अद्शेनात्। फलक्रिया 
लिङ्गम्- इति चेत्। एवं सत्यद् शने समाधिवक्तवयः। सौ च्मा- 
दोनामन्यतमत् भविष्यति- इति यदि चिन्तयते, करिपितमवं 

सति किञ्चित् भवति- इति । “तचापूवं वा करप्येत, तदा ¢-- 

इति । अविशेषकर्पनायामस्ति हेतुः, न विशकरुपनायाम्। 
अनाथितं कमे भविष्यति- इति चेत्। तदपि तादृशमेव । 

खभावान्तरकरपनेन देशान्तरं न प्रापयिष्यति- दति। तादश 

मेव । तस्मात् भङ्गो यजिः, तस्य भङ्गित्वात् अपूवमस्ति-डइति॥ 

किं चिन्तायाः प्रयोजनम्?2। यदि द्रव्यगुणशब्दाः अप्यपुवं 
चोदयन्ति, द्र्यगुणापचारे न ्रतिनिधिरुपादातव्यः, यथा तद्धि 
पूरैः षन्तः; यथा तदि सिद्धान्तः, द्रं गुणं वा प्रतिनिधाय 
भ्रयोगोभनुष्ातव्यः--इति ॥ (२।९।२ अ°) ॥ 

अथ कर्मणां गुणपधानभावविभाग।धिकरणम् ॥ 

ख. तानिदेधं गुणप्रधानभूतानि ॥ € ॥ 

भा. अवगतमेतत्,- भावशब्दाः कमेणो वाचकाः इति, बज्ञ- 

भ्रकाराञ्च भावशब्दाः,--यजति, जुद्धोति, ददाति- इति, एवः 
= 



९.९8 ` मीमांसा-दभने 

भा.सखकाराःः- दोग्धि, पिनष्टि, विलापयति-इत्येवमाद्यख 

तेषु सन्देहः, किं सवं प्रधानकर्मणो विधायकाः, उत केचित 
सं्कारकमेणः ? मेण 

वाचकाः--इति माप्तं; ततो ब्रमः, तानि देधं भवितुमडन्तीति 
दिप्रकाराणि,- कानिचित् प्रधानकमणो वाचकानि, कानिचि 

संस्कार कमणः; एवम चि सताण्यथंव न्ति, अथे वत्वे सति सवभ्य 

न शक्यमपूवे करषयितुम्। अतो न सवाणि प्रधानकमेणे 
वाचकानि ॥ 

अथ प्रधानकम्भलच्तणम् ॥ 
च, ने € 

ख. यद्ररव्यंन विकोष्यत, तानि प्रधानम्तानि द्रव्थस्य 
गुणम् तत्वात् ॥ ७ ॥ 

भा. 'खवं सति अर्पौयसौी अट्ृष्टकरसपना न्याय्या, न तु विनि- 
गमनायां ददेतुरवगच्छामः,-कुतेापूवेम्, कुतो नइति, 

तदुचते,-येभ।वकमे भिने द्रव्यं॑संस्कतु मिष्यते, उत्पादयितुम् 
वा, तानि प्रधानभूतानि (अधानकमणो वाचकानि), द्रव्यस्य 
गुणभूतत्वात् ; द्रव्यं हि गुणभूतं, कम नि े रीण्सिततमत्वात् ॥ 

अथ गणकम्मेलच्तणम ॥ 

[= 

ख. येस्त् द्रव्यं चिकोष्यते गणस्तच प्रतीयेत, तस्य द्रव्य 
प्रधानत्वात् ॥ ८ ॥ 

भा. येस्तु द्रव्यं चिकोष्यते, गुणः तत प्रतीयेत कर्म। कुतः १। 
तस्य दरवयप्रधानत्वात्। म्रत्यच्ं “यजेत इत्येवमादिभिद्रव्यं न 
चिवीष्यते, तस्मात्तानि भ्रधानकमंणो वाचकानि, द्रस्य गुण- 
भूतत्वात् ; पिनष्टि-दल्येवमादि मि द्रव्यं संस्क्रियते, तस्मात्तानि 
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भा. गृणकमेवचनानि ; एष एव विनिगमनायां देतः ॥ भ्रयोजनन्त 

पूवदख्िन् पत्ते प्रयङ्गवेघ्ये चरौ त्रोय उत्पाद्या अवघाताधं- 
त्वेन ; सिद्धान्ते नोत्पाद्याः॥ (२।९।२अ०)॥ 

= --- 

अथय संमाजेनादौनामप्रधानताधिकरणम् ॥ 

ख. ममा तु कम स्याटनिट ततः प्रयाजवत्॥ ९ ॥ (प्०१) 
मा. “खचः संमाटि, अभ्नि' संमा, परिधिं संमा, पुरोडाशं 

पय्रिकरोति- दति यते ; तत्र सन्दे हः, किं पयेभ्रिकरणं, 
संमाजेनं च प्रधानकम उत गुणकम! इति। किं तावत् 
भाप्तम् १ तत उचयते, कमेमातं एवंजातीयकं अपयीाप्तं यत् 
प्रयोजनस्य दृष्टस्य, तद्धमेमाचम्--इ ति ब्रूमः, तच प्रधानकर्मत्वं 
स्थात्। कस्मात् १। अनिेत्तेरुपकारस्य, न दि एवंजातीयकं 
दर्यस्योपकारकं, द्रवयं त्वेवंजातीयकं अभिनिवत्तयद्ुएभूतं ; 
तस्व गणभूतत्वादिदं प्रधानभूतम् ॥ (पूर ९)॥ 

£ ठि (२ © ५ ख. तुल्यश्तित्वाद्वा इतरः सधमः स्यात् ॥ १०॥ (सिर) 

भा. वाशब्दः पत्तं ावत्तंयति। इतरैर्गणएकर्भभिः सधर्मः स्यारैवं- 
जातोयकः, यथा त्रो दौनवहन्ति, तथा । कृतः? । तुस्यस् तित्वात् 
तुल्या हि दितीया तिरेषां द्रयेषु,--यथा "बरी हीनवद्न्ति 
इति, रवम् “अत्रिं संमाषटि, पुरोडाशं पय॑त्रिकरोतिः- इति। 
“किं गृणकमणि "द्रे दितीया दृष्टाः इति? यतो दितीया- 
दशनादिद्धापि सामान्यतो दृष्टेन गुणकर्मताः। नेति ब्रमः, 
दितोया विभक्तिः क्ुरीप्सितितभे सखव्यते, सा चेद दितीया 
विभक्किः, तत एव तरीष्सितितममिति गम्यते, तच्वेदीप्सितितमं, 

कमं गृएभूतम् । द्यपि प्रत्यत्तादिमिगणभावो न गम्यते, 
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भा. म्रमाणान्तरेण शब्देन गम्यते, तस्मा दरुणभूतमेवंजातोयकम्- 

च्च. 

भा. 

भा. 

इति।॥ (सि०)॥ 

द्रव्योपदेण इति चेत् ॥ ११॥ (ा०, 

इति चेत् प्यसि,-दितोयादशनात् प्रधानभूतमच्र द्रव्य 
भिति; नेतदेवं, गुणएभूतेणपि दितीया भवति, तथा दग्यते,- 
“सक्तन् जुहोति, मारुतं जुद्धोति, एककपालं जुदोति- इति 
(अख) ॥ । 

` न, तदथंत्वात् लोकवत्तस्य च शेषभ्तत्वात् ॥ १२॥ 
(चपा० नि०)॥ 

न गुणभूतेभ्पि द्ितोया, एवं हि अभियुक्ता उपदिशन्ति, 
ˆ क्मेणि दितीया (२।३।२। पा०), कन्तृरोप्सिततमं कमं 
(९।४। ४९ । पा०)- इति, न च लोके गुणभूते कचित 

दितीयां परश्यामः। यद्पि च तण्डुलानोदनं पचेति 
चओदनाथं तण्डुलान् संक्कुर- इति ईम्सिता एव तण्डुलाः 

बर्वजान् शिखण्डकान् कुविति, बर्बजा एव तेनाकारेण 
संबद्धा ईसप्सिताः- इति तत्राभिप्रायः; लौकिकश्च म्रयोग 
शब्दाथेपरिच्छेदे हेतुने वेदिकः। यत्तु लौकिके जुद्धोतोति- 
भयोगे डितोया, शक्यते तत्र वक्त॒मप्सिततमे एव स भ्रयोगः- 
इति, तण्डुलानद्य जुङधि, तण्डुलानद्य इीमेन संबन्धय--इ ति 
लोके भवति हि बज्प्रकारा विवक्ता; अन्यायञ्ानेकाथेत्वं 
तेन प्रधानभावेन सिद्धा सती दितीया गुणभावेन करप्येत 
"वेदे तु कधं दितीयानिदिष्टे गुणभावः--डइति'। दितीयाः 
निदंशात् प्राघान्यमेवाकव्गच्छामः, एवमवगते भराधान्ये बलीय. 
खा देतुना नास्ति प्राधान्यम्--इत्यवगम्यते। कतः १। न 
दोमस्य केनचित प्रकारेण सत्कधेताःवकरप्यते कुतः १। सक्तुन 
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भा. निष्मयोजनत्वात, न सक्तुनामन्यत्म्रयोजनं दृग्यते यते वा, 
यदि वा होमस्तथा होमोपि निष्मयोजनः, अथारादुपकारको 
होमः, ततः प्रयोजनवान्, ज्योतिष्टोमम्रकरणे पाठात् गम्यते 
प्रयोजनवत्ता, ना्रयोजनः- इति शक्यते वक्तुम्, म्रयोगवचनेन 
चि स खाकाद्भूयते। “ननु सक्तूनामपि भ्रकरणया ठात्मयोजनवत्त्वं 
भविष्यतिः। को वा ब्रूते न-डइति, भ्रयोजनवक्तेव, प्रयोजन- 
वच्वन्तु होममभिनिवत्तयताम्, नान्येन भरकारेण । “ननु तेर्भप 
प्रयोगव चने नाकाङ्खुन्ते। तदचते, न द्रं तेनाका द्यते, इति 
कत्तेव्यतां हि स चाकाङ्खति, दोमश्च इतिकर्तव्यता, न द्यं । 
“ननु दोमे छते सक्ुभ्यो्ट टं निष्पत्स्यते'। नास्त्यत्र रमाणम् 
“ननु दितीया विभक्तेः प्रमाणएम्ः। न डि दितीया विभक्ति 

हामस्य सत्कथ॑ताम् ज्ञापयति। “न सक्तवः भरयोजनवन्तः- 
इति भवेत् होमः सत्कथेः, होमसंबद्धाः सक्तवः स्युरिति, 
भवन्ति होमे छते सक्तवो होमसंबद्धाः । न होमस्य सत्कर्धता 
निष्मयोजनेषु सक्तुषु घटते, सत्कथेतावचनन्त् न युरुषस्योप- 
कारकं न क्रतोः, तदनधेकमेव स्यात्! यतो न तदचनाच्छक्य- 

मन्यतरत् करुपयितुम्। स एष द्ितीयान्तः सक्तनां होमस्य च 

संबन्धं करोति, संबन्धे च सति द्राणां कमंसंयोगे गुणत्वे नाभि- 
संबन्धः--इति भूतत्वात्, गुणभावे च तृतीया, तेनोचयते, - 
तृ तीयायाः स्थाने दितीया--इति, तेन ^तदथेत्वात् दोमार्थ- 
त्वात् सक्तनां न प्राधान्यं दितीयासंयोगेण्पि। एवं सत्यथ वद- 
चनम्, न चाथेवक्त्वे सति अनथेक्यम्-इत्युचपते। “तस्य च 
परोडाशादेयागादिषु शेषभावः, तेन प्रयोजनवन्तः, तच संतारो 
नानथेकः। न स द्ृष्टोपकाराय- इति चेत्) अदटृटाथा 
भविष्यति, अद्रष्टोप्पि संस्कारोग्स्ति- इति अवगम्यते लोके, 
यथा यामान्तरादागतानां पुरुषाणां पयग्रिकरणेनाद्रष्ट उपकारः 

, क्रियते इत्यु चते ; लोके च नानृपपत्तिः। 
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भा. 

ख्ख 

प्रयोजनं च वरुणप्रघासेषु शूयते, ˆशमौमय्यः खुचो भवन्ति 
दिरण्मव्यो वा-इति, प्रतौ नानादच्खुक्सम्मागेसाभ्यम- 
पम् दति, नाना चच उत्याद्वितवयाः संमागोर्धत्वेन 
यथा पूवपच्हः; यथा तद्धि सिद्धान्तः, (शमोमय्य एव हि 
हिरण्मय्यो वा संमाष्टेव्याः। तथा यच बाणवन्तः षरिधय- 
स्तना पालाशा उत्पाद यितच्ाः पूवप; सिद्ध।न्ते बाणवन्त 
श्व संमाष्ट्याः। अव्ये च पूवपक्ते उत्पाद्यितव्योभ्भ्निः 

सम्मागाय, सिद्धान्ते चापः संमाजनीयाः। तथा (षर्चिंशत्- 
संवत्सरेतरसमयाः पुरोडाशाः खवनोवाः- दति शूयते; 

तचापि पिष्टमयः पुरोडाश उत्पादयितव्यः पयेभ्रिकरणाथेत्वेन 

पूवपद, सिद्धान्ते मांसमया एव पयश्रिकत्तव्याः--इति ॥ (अ 
` नि०) (२।९।४अ०)॥ 

स्तो चादिप्राघान्याधिकरणम् ॥ 

स्तत शस््रयोस्तु संस्कारो याज्यावद् वताभिध।न 
त्वात् ॥ १३ ॥ (पूर) 

= र ९ (१ [3 = न) भा. “म्रउगं शंसति, निष्केवस्यं शंस ति,* अज्येस्त् वते, यृष्ेस्तुवति 
--इति गुणवचनं स्तवनं शंसनच्च, यथा “इन्द्रस्य तु वीयाणि 
भ्रवोचम्- इति, यदेतदहुणवचनं अयते, किमेतद्गणएभूतं दे वतां 
प्रति, उत प्रधानम् इति; तचोचते,--रतुतशख्वे संस्कार 
कमेणी-- इति । कुतः १। दे वताभिधानत्वात्, गुणवचने निवत्तय- 
माने गुणिनी देवता संकीत्तपते, नान्यथा तद्ूुखवचनं भवति, 
तच ्रत्यनच्तं देवताभिधानं गम्यते, देवताप्रकाशनेन च प्रत्यत 

# पउगनिष्केवल्यशब्दौ शस्त्र विष्ेषनामनो, अप्गोतमवरसाध्या ततिः 

शस्त, परगोतमच साध्या स्ततिः सोचमिति माधवः॥ 
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भा. उपकारो यागसिद्धिः। तस्मात् संकारकर्मणो याज्यावत्, 

भा. 

च्च. 

भा. 

यथा “याज्यानन्वादह, पुरोनुवाक्यामन्वादह'- डति स्तुतिवचनं 
देवताप्रकाशने नाथवत्, तददेतदपि- इति ॥ (पु) ॥ 

. अर्थेन त्वपकृष्येत दे वतानामचोद नार्थस्य गुणभूत- 
त्वात् ॥ १४५ (सिर, 

यदि संरकारक्मणो एव स्तोचशखे, अथं नापछ्थेत दे वता- 
नाम्नञ्चोदना्ेस्य गुणभूतत्वात्, देवतास्य गुणभूतो मव 
--इति तत्प्रधानभावे यच प्रधानं तत्र नोयेत, तच क्रमसन्निधो 
उपरध्येयातां ; तस्मादेष दुष्टः पत्तः डति पयुद सितव्यः। 
कतमः पुनरसौ मचः १। अभित्वा रेत्यनदरः प्रगाथो माहेन्द्रस्य 
यदयजेः सन्निधावाम्नातो यच इन्दस्तत्रापक्ष्येत ॥ (सि०) ॥ 

४५1 ष ५ वशावद्धा गृणाथं स्यात् ॥ १५ ॥ (आ०) 

न पयुद सिष्यामः इमं पच, संखार कम्मण एव स्तो चशखे, 
दे वताभिधानत्वादेव, यत्तूक्तं प्रगाथस्योत्कषः- इति, तन्न, 
इनन्दशब्देन मद्ेन्दोःभिधायिष्यते, स रवेन््रो महत्वेन गुणेन 
मदेन इत्यु चते, मत्यं हि इनरशब्द्ं दे वतावचनमुपलभामह्े, 

मदहत्ववचनं चं महच्छब्ट््, यथा राजा मद्धाराजः, ब्राह्यणो 

मद्दाब्राह्मणः- इति, वशावत्,- यथा “सावाणएषा सुवदेवत्या 

यदजावशा, वायव्यामालभेत-इत्यजावशाशब्देन चोदिते 

कमणि छागशब्देन निगमा भवन्ति, तदत्सगुणे चोदिते निरगे- 

नाभिधानं भविष्यति; तेन न भविष्यत्युत्कषेः- इति ॥ 
(अआ०) ॥ 

न, खूतिसमवावित्वात् ॥ १६ ॥ (नि°, 

नेतदेव॑, इन्दोगस्य यहस्य दे वतेति तद्भितसंयोगेन विज्ञायेत, 
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भा. 

भाः ~ 

भा. 

न चास्य मद्स्वमपेच्तमाणस्य तद्धितसंयोग उपपद्यते, तङ्खितः 

संयो गापेच्तस्य वा मदच्वसंबन्धात्समास्कस्यना ! न च 

तङ्धितायं टत्तस्य महत््वसंबन्धः, न च समासार्थे त्तस्य 
तङ्धितसंबन्धः! न चास्मिन्नेव प्रयोगे समासाथं इत्तिरिष्यते 
एतस्मिन्नेव तद्धिता ! न चायमिन्रशब्दोःविदितवत्खाथं तङ्खः 
तान संबध्येत, विद्धितवचचच पराथ महत्वेन संबद्धमनूदयेत 
विस्पष्टञायमन्योग्या मद्दन्रो भवति,- मद्ानिद्धो भवतीति 
मद्ेन््रः, अन्यश्चेनद्रो हविषो देवता भवतीति सछ्दु्ारणे = 
नोभयं शक्येत ! तस्पमान्ने्धो देवता मदत्वविशिष्टः, मेन्द 

शब्दात् तद्धित उत्पन्नः, तस््मात्तत्मरातिपदिकमथंवदिति गम्यते 

न त्ववयवसंबन्धेन ; तस्माद वतान्तरमिन््रान्मदेन्ः, तेनैन््रस्य 
प्रगाथस्योत्करषः प्राभोति, अतः पयुद सितब्यः एष पत्तः 
यद्प्यु चमत, इनस्य ठ चवधोत्तरकालं मदेन््रत्वं दशयति 
“मद्धान् वाग्यमभूत् यो इ्रमवबधीत्-इति, तथा वेदस्यादि 
मत्तादोषः प्रसज्येत अतोण्न्य इन्द्रो महेन्द्रात् ॥ (निर) ॥ 

व्यपद् शभेदाच* ॥ १७ ॥ (यु ° १) 

व्यपदेशभेद ख॒ भवति, 'बज्नदुग्धोन्धाय देवेभ्यो हविः- इति 

ˆ बङ्गदुग्धि मद्ेन्दाय देवेभ्यो दविः इति, अतोण्पि देवताः 
न्तरम्, एकदे वतात्वे मव्रविकर्पः स्यात् ॥ (यु° ९) ॥ 

गृणञ्चानथेकः स्यात् ॥ १८ ॥ "यु° २) 

यदा विधिश्ब्टाद वगतमेतद्ववति,- इन्दो दे वतेति, तदास्य 

गुणान्वास्याने किं प्रयोजनं, मस्व नाम इनस्य गुणो भवति 

- इति देवताभिधानं। कथं तस्ये देवतायै दीयते? इति 
4 

4 

> 4 > ८. ~ # क्वाचित् यपदश्ाचेति सूचम्॥ 
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गुणेण्पि हि विद्धिते सति तस्यै एव दे वताये दयते, अ्रविद्िते- 
£ अथोचेयत 

म्पि; तद्याङ्ुणविधानमनर्थकम् । ,-- ° योग्स्मिन् ग्रे 

इन्रः स मदान्-डइति। नेवं, यदहसम्बन्धस्याप्रसिद्धत्वात् 

विशेषणं नाच कर्ष्यते, गुणएसम्बन्धस्य चाप्रसिद्धत्वात् गृणेन 
विशेषणमनवक्त्षम् ; तस्मादपि देवतान्तरम् ॥ (यु° र) ॥ 

ख. तथा याज्यापुरोरुचोः ॥ १९ ॥ (यु° ३) 

भा. णवं सति याज्चापुरोनुवाक्ययोभदेन दशनमुपपद्यते, “ण 
सानसिं रयिम्-इत्येन्दयाज्या पुरोनुवाक्यादयं, "मद्दान् इन्द्रो 
य ओजसा इतिभेदेन माहेन्द्रं दशयति, तदे कत्वे विकरप्येत ! 
तच, पत्ते बाधः स्यात्॥ (यु° ३) ॥ 

वशयामथंसमवायात् ॥ २०॥ (उप) 

भा. यदुक्तम्,-अजावशाशब्देन चोदिते कमणि छागशब्देन निगमा 

भवन्ति-इति, तत् युक्तम्, वशायामथेसमवायित्वं वयं ्रत्यत्त- 
मवगच्छामः, “छागस्य वपाया मेदसोग्नुन्रूदि- डति येव वशा 
सेव छागेति। तस्मात् प्रगाथस्योत्क्षः संकारे, श्रतः 
प्रधानकर्मणो- इति ॥ (उप०) ॥ 

यति वाऽथवच््वात् स्यात् ॥ २१॥ (्ा०) 

भा. वाशब्दः पत्तं व्ावत्तयति, संसकारकमणी एव स्तोचशखे, 
यचेतत्,- प्रगाथस्योत्कधेः-- इति, उत्छष्यतां यच इन्द्रस्तच 
प्रगाथः, लिङ्गेन दि क्रमसन्निधो बाधितब्यौ एव ॥ (आआ०)॥ 

न त्वा्नातेषु \ ₹२॥ (त्रा० निर, 

भा. अपरेषां मवाणामुल्छष्टानामन्यत्राथेवत्ता नास्ति, तेषा- 
मानथक्यं स्यात्, यथा, याम्याः शंसन्ति, शपि विष्टवतों पिः न 

ध 
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दे वत्यां आभ्रिमारुते+, कुपुम्भकक्त, अश्तखक्त, मृषिकाद्क्त 

मित्ये वमादीनाम् ॥ (अआ० नि°) ॥ ~ 

ख. दश्यते ॥ ₹३ ॥ (आ०) 

भा. तदुचमते, -सत्र॑षामथैवत्तास्ति, मण्ड्कखुक्तरसयाग्नौ, अच्च 

क्तस्य राज्ये, मूषिका ख क्तस्थैका द् शिम्या, सवषां वाचस्तोमे 
£ 6 ~ £ ट 

सुवा ऋचः सताणि यजुषि सदाणि सामानि वाचस्तोमे 

पारिञ्नवं अश्वमेधे शंसतिः- इति, तथा ˆ यस्याश्विने शस्यमा> 

खया नोदियादपि सता दाश्तयोरनुबरूयात्- इति, तस्माद 
स्त्यथेवत्ता उत्छष्टटानाम्; अतः सं्कारकमेणो स्तोचशखे- 

दूति॥ (आखआ०)॥ 

ख. अपि वा खुतिसंयोगात्प्रकरणे स्तोतिशंसती क्रियोत् 
पत्तिं विद्ध्याताम् ॥ २४ ॥ (आ० नि०) 

भा. अपिवा प्रधानकभरणे स्तोचशले स्यातां । कुतः१। शति 
संयोगात्, सुप्तमीश्चतिसंयोगो हि भवति, "कवतीषु स्तुवते 
शिपिविष्टवतीषु स्तुवते इति, यदि स्तुतिः, ततः कवत्य च्रे 

अदित; यदि प्रकाशनं, ततो देवतायां, तच करणङ्कवत्य 

स्तृतीयया अथोप्यं, न सप्तम्या । 

अपि च, श्रुतिसंयोगो भवति,-*प्रउगं शंसति, निष्कैवर्ट 
शंसति- इति ; अतः स्तुतिरभिनिवेत्तयितव्या तेन मवेण 
गुणवचनः शब्दः स्तुतिनिवततेनाथाण्टर मथ करिष्यति; तस्मा 
म्रधानकमेणी । 

# (याम्याः शंसति, शिपिविदधवतीः शंसति, पिढदेवत्याः शंसति 

५ शह्कुभिमारुते' रल्पि क्रचिल् पाठः ॥ 
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भा. अपि च, अुतिसंयोगो भवति (षष्ठीविभक्तिसंयोगः), यथा 

“इन्द्रस्य त् वोयाणि प्रवोचम् इति; तेन देवताशब्दः स्तुति- 
संबन्धाथं इत्युच्ते, दे वताभिधानाय प्रातिपदिकाथेत्वात्मथमा 
स्यात्। “अथ यत्प्रथमान्ते, तहे वतां भवितुमदेति, यथा, 
इन्द्रो यातो वसितस्य राजेति'। नेत्युच्रते, तद पि वाक्छसंयो- 
गात् स्तुत्यधमेव । “ननु वाक्यालिङ्गं बलीयः'। सत्यम्, एतदपि 

लिङ्ग, यत् स्तुतिवाक्यस्य साकाङ्घस्य निराकाङ्कीकरणसा मथ्यं । 

ˆतथाप्युभयथा लिङ्ेण्नुगृद्यमाणे कुतो निण्यः?" । वाक 
शेषादेव न देवताभिधानार्थः- इति; देवताभिधानाथं इत्ये- 
तस्मिन् पन्ते स्तुत्यथं साकाङ्खवचनमनथंकमेव स्यात्। तस्मात् 
अट्ृष्टाथेत्वात् स्तुतिवचनस्य प्रधानकमणी स्तोचशखे । 

अपिच, स्तौतिशंसतोति सान्ताद्णवचनौ लच्तए्या अभिः 
धानाय स्यातां, तस्मात् क्रियोत्पत्तिं (्पृवात्पत्ति) विदध्या- 
तामिति। (आआ° नि) ॥ 

ख. . शब्दणएथकत्वाच्च ॥२५॥ (यु°१) 

भा. शब्देन प॒थकृत्वमेव गम्यते,“ दाद गशस्तोचशखोग्रि ्टोमः” 

इतरथा हि दादशत्वं न स्यात् ! स्तोचाणां शखाणणां च एकमेव 
शंसनं स्तवनं च, अथ भेद आश्रीयते, ततो न दाद शत्वेध्व- 

तिष्टते ॥ (यु ९)॥ 

ख. अनथेकं च तदइचनम् ॥ २६ ॥ (यु° २) 
भा. अग्रिष्टुति अूयतेः-“चाप्रेया अरहा भवन्ति-इति, तच पुन 

रुचते, अघ्रेयोषु स्तुवन्ति, चभ्रेयीषु शंसन्ति-इति, तन्न 
विधातव्यमेव यदि संरकारकर्म; तस्मादपि मअधानकमेणी- 
इति॥ (यु०र)॥ 
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ख. अन्यश्चाथः प्रतीयते ॥ २७ ॥ 'य॒० ३) 
भा. “संबद्ध वे स्तोचशखे वा-इति, य द्यन्यत्स्तोजचमन्यच्छखं, तत 

सतयोः संबन्धः; यदि वा अपूववचने ततो्न्यत्स्तोचमन्यच्छखं 

इतरथा यदेव स्तोत्रं तदेव शं स्यात्! ॥ (यु° द्) ॥ 

र + € 

ख. अभिधानं च कम्प्मवत् ॥ २८ ॥ (यु° ४) 

भा. प्रधानक्मण इव चाभिधानं भवति दितोयासंयोगेन,- प्रग 

शंसतीति निष्केवख्यं शंसखतोति ॥ (यु° ४) ॥ 

ख. फलनि ठत्तिश्च ॥ २९ ॥ (यु° ५) 

भा. फलनिटेत्िदशेनं च भवति,--स्तुतस्य स्तुतमसीत्येवमादिः 
‹ इन्द्रवन्तो मनेमह्धि भक्षीमहि प्रजामिषं सा मे सत्या शेयं ज्ञस्य 
भूयात् दति स्तोवफलमनूद्ते, न देवतायाः; तसात्मधानः 
कर्मणे स्तोचशखे ॥ अन्यच खचबडङ प्रयोजनं, दशमणभ्याय 

ग्रहाणां देवतान्यत्वे स्त्तशखयोः प्रधानकमत्वाद्धिकार 
स्यात्।॥ (२।९।५अ०)॥ 

पय मवच्राविधायकत्वाधिकरणम् ॥ । 

ख. विधिमन््रयोरेकाथ्येमेकशब्दरात् ॥ ३० ॥ (प°) 
भा. इदं समाम्नायते,- "न ता नशन्ति, न दभाति, तस्करो 

नासाम् आ भिजोव्यथिर्ञ्रा दधषेति। दे वांखं याभि्यंजते, 

ददातिचनज्योग् इत्तामिःसचते गोपतिः सद्ध-इति; यजते 

ददातीोत्युद्ा हरणम्, किं यदद्भ ह्ण भा वशब्दो विधायकस्तदत् 

मघेणपि, उत मवेग्मिधायकः ?- इति। किं तावत्मास्षम्,- विधौ 
मचे चाम्नायमानस्य भावशब्दस्य एक एवाथः स्यात्, ेक- 
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शब्द्यात्, स एवायमेकः शब्दो ब्राह्मणगतो विधास्यति, मन्रगतो 

न शक्रोनि विधातुमित्यनुपपन्नं, तस्मात् विधायकः॥ (पूर) ॥ 

छपि वा प्रयोगसामश्यौत् मन्त्रोऽभिधानवाची 
स्यात् ॥ ३१॥ (सि०) 

अपि वा-इति पन्तो ावत्तयते, एवंजातीयको मवो अभि- 

धानवचनः स्यात्, प्रयोगसामथ्यात्, भयोगे क्रियमाणे अस्य 

सामथ्यै विद्यते, गोदानं गोयागच्च प्रत्याययितुम्, न विधातुम् । 

कुत १। विदितत्वात् गोदानस्य दल्िणाविधाने, गोयागस्य 

त्वनुबन्धप्रायां । कमान्तरं भविष्यति- इति चेत्। न, असा- 
द्प्युचममाने तत्म्रत्ययादेव। स्तुत्य्थ॑करपनायामप्यानर्थक, 
परिसमापनेन साथंवाद्केन वावंयेन विहितत्वात् यागस्य । 

तस्मान्न मब्रगतो भावशब्द् एवंजातीयको विधायकः-इति। 

(२।९. । ई अ०)॥ 
------- - 

अथ मव्रनिवेचनाधिकरणम् ॥ 

तच्चोदकेषु मन्त्राख्या ॥ ३२॥ 
मव्रगतो भावशब्दो विधायको न- इति परीचितं। को्यं 

मव्रो नाम! इति उचमते। (अज्ञाते मरे तद्गतो भावशब्दः 
कथं विचारितः इति, इदमथतोप्धिकरणम् पूं द्रष्टं }) 

` कथंल च्षणो मचः? इति, तच्चोदकेषु मास्या, अभिधानस्य 
चोदकेष्वेवंजातीयकेष्वभियुक्ता उपदिशन्ति, मव्रानधोमद्े, 
मव्रानध्यापयामः, मब्रा वत्तन्ते-इति। भायिकमिदं लच्तणं, 
अनभिधायका अपि केचित् मवा इत्यु चन्त, यथा (वसन्ताय 

कपिज्ञलानालभते-इति, न शनये पृ्ठाकोटेन तत्र तच्ोप- 

 देष्टुमिति लच्षणमुक्तम्, [“ ऋषयोग्पि पदाथानां नान्तं यान्ति 
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पथकशः। लक्षणेन तु सिङ्धानामन्तं यान्ति विपञ्ितः" || उदा 
हरणम्, - मेधोसि- इत्ये वमादयोग्स्यन्ताः, (इषे त्वाः-- 

इत्येवमाद्यस्त्वान्ताः, ‹अआयुदा असि -इत्याश्ः, ‹ चभ्रिमूङगा 
दति स्तुतिः, सङ्का “एको मम-इति, प्रलपितं “च्च्छौ ते 
इन्द्र पिङ्गले दुलेरिव-इ ति, परिवेद नं ‹ अम्बे अम्बिके-इतिः 

पेषः “अग्रीदद्मीन्- इति, अन्वेषणं “कोण्सि कतमो सि- इति, 
पष्ठं “पष्टामि त्वा-इति, आख्यानं ‹इयं वेदिः-इति, 

्रनषङ्गः “अच्छदरिण पवित्रेण इति, प्रयोगः “चैखथं चात् 

खयेञ्च', सामथ्येममिधानम्, तचेतदत्िकारेणोदाददरणोण्देशे 
नाख्यातम्। एतदपि प्रायिकमेव, असिमध्या अपि च मवा 

भवन्ति,-“ईदमखासि वन्द्यश्च वाजिन्-इति, त्वामध्या 

° त्वा यामि--इति। अआशोब्ाद्यणएमपि, “ सोगकामयत परजाः 
ख्जेयः- इति, स्तुतिरपि "वायुर्वै चऋेपिष्टा देवता इति, 
प्रलापो "नचेतदिद्यो यदि ब्राह्मण वा सख्योप््राद्मणा स्मो वा 
इति, परिदेवनम् “ये मामधुच्न्त ते मां भत्यमुच्चन्त- 

इति, बरेषः “अमुतः सौममादर- इति, अन्वेषणम् “इह वा 
स॒ इद वा इति, म्रञ्नः “वेद कणेवतीं ख्भिम् इति 
प्रतिवचनम् “विद्मो वा-इति, अनुषङ्गः “इद् यस्या" वद्यत्य 

जिङ्ञाया अथ वन्तसि--इति, प्रयोगः “चेखयंच्चातुखय॑ञ्च-- 
इति, सामथ्यं “वेण अवद्यति द्रवेषु-इति॥ लच्छण्टकमं णि 

प्रयोजनं प्रसिद्धत्वात् न वक्तव्यं, लघीयसी भ्रतिपत्निलेच्णेन 
“ञआच्तेषेष्वपवादेषु प्राप्ताम् लचणकमंणि। प्रयोजनं न वक्तव्यं 
यञ्च छत्वा प्रवत्तते, आ्तेपेष्, पूवाधिकरणस्य प्रयोजनं, 
अपवादेषु उत्सगेस्य, प्राक्षपामुत्तरविवन्ता, छत्वा चिन्तायां 
पूवाधिकरणस्य प्रयोजनं । अस्ति वेदे मवरशब्टो यस्यायमथे 
परोल्ितः, खद्ेवबुध्नियमवर॑ मे गोपाय यण्टषयखयोविदा विदुः, 
टचः सामानि यजजषि--इति ॥ (२।९। ७ अट) ॥ 



ख. . 
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२ अध्याये ९ पादः॥ ९२७ 

। ५ 

अथय ब्राद्यणनिवचनाधिकरणम् ॥ 

शेषे ब्राह्य ण शब्दः ॥ २३ ॥ 

अथ किलच्तणम् ब्राह्मणम् 2 मव्राख॒ ब्राद्धणएच्च वेदः, 

तच मव्रलच्णे उक्ते परिशेषसिद्धत्वात् अद्ध णलत्तणएमवचनीयं, 

मब्रल च्णवचनेनेव सिद्धम्,--यस्येतलच्षणं न भवति, तद्भाद्मणम् 
- इति परिशेषसिद्धं ब्राह्मणम् । दत्तिकारस्तु ष्यतां 
भरषञ्चितवान्-इतिकरणवबज्ञलं, इत्या हो पनिबङं, चअास्यायि- 
काखरूपं, देतुः (*खपण जुद्ोति तेन चननं क्रियते इति), 

` निवचनं, (“तत् दभो दधित्वं), निन्दा (“उपवीता वा एत- 
स्याञ्चयः), प्रशंसा (“वायुवे चेपिष्टा देवता- इति), संशयः 
(“होतव्यं गाददपत्ये न होतव्यम्ः- इति), विधिः (“यजमान 
सम्मिता उद्म्बरौी भवति), परलंतिः (माषानेव मच्छ पचति 
-इति), पुराकरम्ः (उल्मुके दस्म पूवं समाजग्मुः इति) ४ 

अवधारणकर्पना (*यावतोः्वान् ्रतिगृह्धीयात्- इति) ; 

[“.देतुनिवचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः। परक्रिया पुरा- 
कल्पो व्यवधारणएकर्पना। उपमानं द्ञेते तु विधयो ब्राद्चणस्य 
तु। रएतदे सववेदेषु नियतं विधिलत्षणम्”]। एतदपि भाविकम्, 
--इतिकरणबज्लो मव्रोण्पि कखित्,- {इति वा इति मे 

` मनः, इत्याद्ोपनिबद्ख, भगं भक्तोत्याहः, आस्यायिका- 

खरूपञ्च उग्रो ह भुज्यमः- इति, देतुः (इदं वो वामुशन्ति 
दि, निवचनं ‹ तस्मादा पोनुस्थना' इति, निन्दा “मोघमन्नं 
विन्दते अप्रचेताःः- इति, मशंसा “ अभ्रिमुद्खा- इति, संशयः-- 

अधःखिद्ासीदुपरिखिदासीत्' इति, विधिः-“पृणोयादिन्नाध- 
मानाय'- इति, परक्तिः- सदह खमयुताद् दत्, पुराकर्पः-- 

" यज्ञेन यज्नमयजन्त देवाः डइति॥ (९।२।८अ०)॥ 
-- = = -------- 
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ऊद्ादयमच्रताधिकरगम् ॥ 

ख. अनास्दातष्वमन््रत्वमानातेषु हि विभागः ॥ ३४ ॥ 
भा. ऊद्प्रवरनामथेयेष संशयः,- मन्राः उत न इतिः; अभि- 

धायकत्वान्मवाः- इति प्रापने ब्रमःः-अनाम्नातेष मच्रत्वं न 

स्याद भिधायकेष्वपि, नाभिधायकत्वं मवेत्वे हेतः, किं तद्धि 
क चभियुक्तमयोगः, ये अभियुक्तमव्राः- इति नोचमन्ते, न ते 

मवाः, नचेवमादघ््यो मवसमाम्नाये सन्ति, तस्मात् अमवा: ॥ 
भरयोजनं,-मवे दष्टे यत् म्रायित्तममवेषु तन्न॥ (२।९। 

< अ०) ॥ 

ग्लच्तणाधिकरणम् ॥ 

ख. तेषाखग्यचाथंवशन पादव्यवस्था ॥ ३५ ॥ 

भा. ऋच इत्यस्ति वेदे,“ अद्ेवुभ्निय मवरं मे गोपाय यश्षय- 
खयीविदा विदुः चो यजुषि सामानि- इति। कथंलच्तणिका 

ऋचः १। ८ तेषाण्ग्यत्राथेवेन पादव्यवस्था, यच पादछता 
व्यवस्था स मव भ्रामा, यथा “अभ्रिमोल-इति, एवंजातो- 

यकेषु मव्रेषु अभियुक्ता उपदि शन्ति, खचोग्धोमद्े, चोग्ध्या- 
पयामः, ऋचो वर्तन्ते इति । यद्यधेवशेन- इ त्युचते, यच 
टत्तवशेन तत्र न प्राप्रोति, “अञ्चिः पूवभिक्छेषिभिः- डति, 
यतो न "अर्थवशेनः- इति उत्तादिवशव्यादत्यथं, किं तरिं 
अनुवाद एष प्रदशेनाथः; अवश्यञ्चेतदेवं विज्ञेयं, इत्तादि- 
निदर्तयय सति वाक्व भिद्येत! तस्मात् यर पादशछता अवस्था, 
सा क्छगिति॥ (२।९५।१०अ०)॥ 

अ= "क १ क 



२ अध्याये ९ पदः ॥ ६२९ 

सामलच्तशाधिकर णम् ॥ 

ख. गीतिषु सामाख्या ॥ ३६ ॥ 

भा. अथ साम्नः किं ल्तणं?। विशिष्टा काचिद्गीतिः समेत्य 

चते, मगोते दि मचवाक्ये सामशब्द मभियुक्ता उपदिशन्ति,- 

सामान्यधोमद्ि, समान्यध्यापयामः, सामानि वतन्ते इति, 
अभियुक्तोषदेशख नः प्रमाणं; यथा अन्तं दधि, मधुरो गृडः-- 

इति, गीतिविशिष्टे तावन्मच्रे गीतिशब्द्ः, गोतिसंबन्धान्मैवे 

संम्रत्ययः- इत्यवगन्तव्यम् ॥ (२।२।९९ ख०)॥ 

यजलेच्तणाधिकरणम् ॥ 

ख. भष यजुः शब्दः ॥ २७ ॥ 

भा. अथ यजुषः किंलत्तणम् १इति। यजुषो लच्तणं न वन्त्य, 
 ऋगृलच्षणसामलच्षणाभ्यामेव यज् विज्ञास्यते वैपरीत्येन, या 

न गोतिन च पादबङ्ग, तत् प्र्चिष्टपठितं यजुः -इति॥ (२ 

९।१२ अ) ॥ 

निगदानां यजच्वाधिकरणम् ॥ 

अथ निगदो नाम किं यजुषि उत यजुषोग्न्यः ?--इति, 
<4 € न 

खः निगदो वा चतुथ स्वाद्गमविशषात् ॥ रेट ॥ (पूर) 

भा. निगदाः न यज्जंचि। कुतः १। धरमविशेषात्, “उ्ैः चा 
क्रियते, उचैः साम्ना, उपांसु यजुषा, उचैनिगदेन- इत्येष 
धमे विशेषः, उचैनिगदेन-दइत्यनूद्यते, यदि यजुषो निगदलत्वं 

> + एच् £ 

पररसम्बोधनया म्रा निगदाः ॥ 

१ 



९२० मोमा सा-दश्रने 

भा. स्यात्, न च तस्योचैस्त्वं धमा टदग्येत ! दरग्ते तु ; तस््यातुथ 
मव्रजातं निगदो नाम ॥ (पूर) 

ख. व्यपदेशाच्च ॥ ३९ ॥ (यु) 

भा. व्यपदेशोऽपि भवति,- यजूंषि वन्न्ते, न निगदाः; निगदा 

वत्तन्ते, न यजंघ- इति; तस्मादपि मवान्तरम् ॥ (यु) ॥ 

ख. यजंषि वा तद्रूपत्वात् ॥ 8० ॥ (सि०) 

भा. यजुंष्येव वा निगदाः। कुतः १। “तद्रूषत्वात्, तदेवैषां 
रपं, यत् यजुषां प्रशिष्टपाठः, ऋक्सामलच्तणविलच्तणएता च ॥ 
(सि०) ॥ 

ख. वचनाडइमंविशेषः ॥ ४१॥ (डप) 

भा. “वचनात्' प्रत्यायनसामथ्यात्, अर्ति हि पुरुषान्तर मरत्याय- 
नसामण्यं केषाञ्चित् यजुषाम् ॥ (उप) ॥ 

ख. अथच ॥ ४२॥ (यु° १) 

भा. अस्ति चतेः पुरुषान्तरः म्रत्यायितैः प्रयोजनं, नोपांश्रचाय- 
माणाः पुरुषान्तरं प्रत्याययेयुः; तस्यात् घमविशेषोग्धेवान् ; 
यानि च यजंधि उचवेरुचायन्ते ते निगदाः। कुतः १। निशब्द ; 
प्रकषेस्य वक्ता, यथा प्रकण रङ्गं नितरांरक्तम्-इत्युचयते ; 
गदतिगेदनाथंः पाठवचनः; एष एव हि प्रकषा यदुचैरत्वाव. 
च्छिन्नत्वं। “ननु वाचनिको गुणो यजुषामुषांसुत्वंः। नेति 
ब्रूमः गृणणो नाम स भवति, यः खकायं कुवेतामुपकारे वत्तते, 
न च परसंबोधनाथानां यजुषामुपां सुत्वं साद्ास्ये वत्तते, | 
तद्धि खकमेक्रियाविघातं करोति, तेन पुरुषान्तर सम्बोधनाथे- 
मुस्त्वं गुणः। इतरार्थन्तु वचनं भविष्यति, इतराणि यानि 



२ खथ्याये ९ पादः।॥ ९३९. 

भा. यजूंषि न परसम्बनोधनाथेानि, तेषु उपांमुत्वं निवेच्छते ॥ 

5 ००९, । 
ख. गुणार्थो व्यपद् शः ॥ ४२ \ (उप) 

भा. अथ यदुक्तं वपरेशः- इति, स चैकत्वेऽपि गुणतो भवति, 
यथा इतो ब्राह्मणा भोज्यन्ताम्, इतः परिब्राजकाः इतिः; 
एवम् ेस्त्वेन गुणेण तान्येव यजूंषि च पदिज्न्त,--निगदाः-- 
इूति॥ (उपर) ॥ 

हि प [प् . 
ख सव्वषामिति चेत् ॥ ४8 ॥ (आ०, 

भा. यदि य उच्ैगेद्यते स निगदः, गपि निगदः प्राभ्रोति॥ 
(अआ०)॥ 

स. . न, छ गव्यपदेशत् ॥ 8५ ॥ (नि०, 

भा. न ऋची निगदाः व्यपदिश्यन्ते, “च्रयाज्या वे निगदा वेव 
यजन्ति- इति पृथत्कनिमित्ता दि व्यपदेशा भवन्ति। उचयते, 

व्पदेशो लिङ्ग, प्रािरुचताम्- इति अषादबद्धे गदति- 
वंत्तते, अषादबद्धो हि गद्यः- इत्यु चयते ॥ (नि°) (२।९। 

९२ अ०)॥ 

रखवावाक्चत्वलच्तणाधिकरणम् । 

[=+ प अ= ० = ~ य, 

ख. अथकत्वाद् कं वाक्यं साकाङ्खुः चेदधिभाग स्यात्॥४६॥ 

भा. अथ प्र्चिष्टपरितेषु यजुःषु कथमवगम्येत यदेकं यजु- 
रिति?। यावता पदसमूदेनेज्यते, तावान् पदसमूहः एकं 

 यजुः। कियता चेज्यते १। यावता क्रियाया उपकारः भकाग्यते, 
तावत् वक्तब्यत्वात् वाक्वम्-इत्युचरते : तेनाभिधोयते,-- 
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भा. ‹चर्थेकत्वादेकं वाक्यम् इति, एतस्मा चेत् कारणारेकवाक्यता 
भवति ; तस्मादेकाथेः पदसम् दो वाक्यं, यदि च विभज्यमानं 
साकाद्खुं पदं भवति। किंउदादहरणम् !। ‹देवस्य त्वा सवितुः 

प्रसवे--इति। “ननु पदं पद्मतेकाथेम्'। सत्यं, नतु तदिभागे 
साकाद्धं*। “न तच्धर्थेकत्वमु पपद्यते ! बह्त्वात्पदाथैनाम्, 
पदसमुदायस्य च पृथगा नास्ति- इत्युक्तम् (९।९। २४ 
एवं २५ ख०)। भेदः संसर्गो वा वाक्राथैः--डइति यद्युचतेः 
तथाप्येकाथेता न स्यात्, बज्पदे भेदानां संसगाणां च बह्- 

त्वात्ः। एकप्रयोजनत्वादुपपन्नम्, यथा तावत् “देवस्य त्वा 
--इति निवापप्रकाशनं, तस्य विशिष्टस्य वाचक एतावान् ` 
पदसमूहः, तत् वाक्यम्। “नन्वत्र “देवस्य त्वा सवितुः भ्रसवे 

निवेपामिः-इत्येकं वाक्यं, “अञ्विनो बाह्गम्यां निवेषामिः 
इत्यपरम्, एवं बहूनि वाक्यानि" यदि निवेषामि- 

इत्यनुषङ्गः, ततो बहूनि वाक्यानि, न त्वेवमनुषङ्गो भवति, 

यदि गुणभूतो निवेषामीति, तदा प्रतिप्रधानं भिद्येत! न च 
निवापो देवस्य त्वेत्येवमादौनामथनोचते, साधनपराधान्ये 
डि अद्ृष्टा्थता वचनस्य स्यात्! निवापे पुनः भ्रधाने दृष्टं 
काथ निवापप्रकाशनं, तत् स्वेविशेषणेविशि्टमुचते ; तस्मात् | 
अविरोधः। यथा च पदं पटेन विशेष्यते तथोक्तं (९।९) 

२५ ख०) तद्भूतानामिति : तस्मादेकं वाक्यम् । 

अथ किमथेमुभयं खतितम्,--च्थेकत्वात्-- इति च विभागे 
साकाङ्खत्वात्- दति च, उचते, भवति किञ्चिदेका्थ, न तु 
विभागे साकाङ्क, यथा (भगो वां विभजतु, अयमा वां 
विभजतु--इति एकाथाः सवं विभागमभिद्धति। “ननु भग- 
विशिष्टादिभागादयैमविश्ष्टोग्न्यो विभागः'। न-इतयुचपते, 

* पूषा इति क्वचित् पाठः ॥ 



भा 
4 4 न क स दृष्टो्या भवति, न विशेषे, विभागे तु न साकाङ्खम् ; तस्मा 

२ अध्याये ९ पादः ॥ १३३ 

--विभागसामान्येनास्य प्रयोजनं, न विशेचेण, सामान्ये हि 

्विन्नमिदं वाक्यं विभागे विकरप्यते। तथा “स्योनं ते सदनं 

क्णोमि घतस्य धारया सुरेवं कल्ययामि; तस्थिन् सीद्ाग्डते 

१  भ्रतितिद् बोदीणं मेधः समनस्यमानः- इति विभागे साकाद्ख, 
दै तु प्रयोजने क्रियेते, सदनकरणं पुरोडाशम्रतिछापनच्च। 

तस्त्ात् भिन्ने वाक्ये, पूर्वै सदनकरणे विनियुज्यते, उत्तरः 

` प्रोडाशप्रति्टापने; तस्म्ात्सम्यक् खितं, न खूबोपालम्भो 
` भवति॥ (२।९।१४अ०)॥ 

भा. 

~. रि 

वाक्वभदाधिकर्णम् | 

समेषु वाक्भेद्ः स्यात् ॥ ४७॥ 

“ईजे त्वा, ऊजं त्वा- डति, तथा “अआयर्य्ञेन करपर्ता, 
म्राणो यज्ञन करुपताम्- इति; अच खन्देहः,--किमेवमादिष 

भिन्नं वाक्यमतेकमिति?। एकमिति ब्रमः, ईषे त्वेत्येवम्क्ते 

न किचित् द्रष्टं प्रयोजनं, तथा “ऊज त्वेत्यपि च, वचनसाम- 

थ्यादद्रष्टं, तदुभाभ्यामेकं कल्पयितुं न्याय्यम्, एवमद्यीयसो 

अट्रृ्टानुमानकञ्पना भविष्यति; तस्मादेकं वाक्यम् । 
एवं प्रापे ब्रमः, समेषु वाक्यभेदः स्यात्” समेषु परस्परा- 

नाकाङ्कषु वाक्यं भिद्यते,--ईवे त्वेत्यनेन एकोग्धः क्रियते, ऊजं 
त्वेत्यनेनापरः। “ननु इदानोमेवोक्तं नाच दष्टोग्यैः-इति। 
यद्यपि प्रत्यच्तादिना भरमाणेन नोपलभ्यते, अत्या तु गम्यते, 
“ईषे त्वा-इति छिनत्ति, ऊञ्जे त्वा- इत्यनुमारि- इति। 
तथा “खयुयेज्ञेन कर्षतां, प्राणो यज्ञेन करपताम्-इत्याय्ः- 

क्पेरन्या प्राणक्तप्िः। “नन् सामान्यमाचमिष्टं तत् न विशे 

षणभेदात् भेदमहतोति, यथा ‹खग्रये जष्टं निवेषामिः- इति 
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भा.निवाप एकस्तस्य विशेषाः "सवितुः म्रसवेश्विनोवाज्ञभ्य 
पुष्णो इस्ताभ्याम्- इति, न तेषां भेदान्निवापस्य भेद इष्यते, 

एवनिद्धापि कं्िनामेकोग्धेः, नासावायुरादिभिविशेषेभिन्नो 
भविष्यतोति'। उचयते, इह ‹लृप्तीवाचयति-इति बकः 
ल्यः गूयन्ते, ताञ्च वक्तव्याः, ततरैकामायुःक्तित्निम् “अआयुयन्ञेन 
करपताम्- इत्येष मवः शक्रोति वदितुं, प्राणो यद्धेन कस्पता- 

मित्थयमपि भराणक्ल्षिमपराम्, एवन्तु खव कभिविशेषवचनाः, 
तच दृष्टं प्रयोजनं ; तस््ादनेका्थत्वात्तचापि वाक्छभेदः- 

इति। “ननु सामान्यवचनादेकत्वं यथा विभागे'। नैतदेवं, 

विभागे दृष्टां सामान्यमिद् न। अपिच क््षीवाचयतीति 
विदितम्, चायुयन्ञेन कर्पतामिति चायुःकप्त्यमिधानम् अभि. 
निवत््यते म्रत्यत्तं, राणो यज्ञेन कर्पताम्- दति च भाणल्धः ; 

तस्मादा क्यभेदः॥ (२।९।९५५ अ) ॥ ¦ 

अनुघङ्गाधिकरणम् ॥ 

ख. अनुषङ्गो वाक्यसमािः सवषु तुल्ययो गित्वात् ॥ ४८॥ 
भा. “याते चश्नेभ्याशया तनूवेभिं्ठा गकरेष्टा, उग्रं वचो अपाब- 

धोचवेषं वचो अपाबधीत्खाद्ा, याते अभ्रे रजाशया, याति 
भ्र हराश्या- इति अच सन्देहः, तनूवेषिषठेति किं सवं- 
ष्वनुषत्तव्यम, अ हो खित् लौ किको वाकशेषः कन्तः ?- इति । 
किं प्राप्तं ?--याते चतरे रजाशयेत्ये तस्य तनूवेर्षिषठेति न वाक्च 
शेषः, न छयमस्मात् परः युज्यते !। एवं म्रा ब्रमः, अनुषङ्गो 
वाक्यसमाच्निः स्यात्तनूवषिष्ठेति, यथैव यं याते चन्नेभ्या शये- 
त्येतस्यानन्तरं, एवं याते अग्रे रजाशया, याते अग्रे हराशयेत्ये- ' 
तयोरपि । “इहराश्येत्थेतस्य वधवद्धितः- इति चेत्। तन्न, 
समुदायस्याव्यवधानात्, अअरव्यवद्धितो रजाशयेति समुदायः 



२ अध्याये ९ पादः॥ १३५ 

भा समुदायेन च वाक्वशेषस्य सम्बन्धाभावात्समुदा यिभ्यां सम्बन्धः, 

खमदायिसम्बन्धे च न गम्यते विशेषः; तस्मात्सवत्रानुषङ्गः । 

अपि च साकाङ्खस्य सन्निधौ परस्ताल्पुरस्तादा परिपुरण 
समथः अयमाणो वाक्यशेषो भवति। किरयांस्तु कालः सन्निधि. 

` रिति?। उचयते,-यावति शक्रोत्युभावमप्यपेच्ितुं। कश्चासौ ९। 
शआ्आनन्तथं सम्बन्धिपद्व्यवायो वा, तावति हि शक्तोत्युभावस्य- 
पेचितुं, संबन्िपदव्यवाये दि संबन्धादेव पूर्वसंस्कारो नापेति; 
यत्राप्यपरेण साकाङ्खण व्वायस्तचाप्पस्ति संबन्धः, दयोरपि 

हि काय वक्तव्यमिति, परः पूवेमपेच्ते, अनपे च्तमाणेग्न्यतरः 
प्रमादपाठः स्यात्, शक्यते चासा वपेक्ितु, तस्मात् यधेवायमेकस्य 
सन्निधावेवमपरस्य, दइयोर्यसम्बद्धैः पटेरव्वद्ितत्वात्, दयो- 
रष्याकाङ्कतोरेता व्च वाक्वशेषसंबन्धे कारणं, नानन्तथं, अव्यव- 
धाने विच्छदेध्पि भवति संबन्धः; तस्म्मादनुषङ्गः। 

“अथे कथं भवितव्यं १ यत्र निराकाङ्काणां सन्निधौ परि- 
पूरणसमथेः श्रूयते, यथा “ चित्पतिस्त्वा पुनातु, वाक्पतिस्त्वा 
पुनातु, देवस्य त्वा सविता पुनात्वछिद्रेण पवित्रेण वसोः सूयेसय 
रञ्मिभिः'- इति, अचर हि पुनात्वन्तानि परिपूणानि न 
किञ्चिदाङ्गात्तन्ति। “ननु अरद््रिणेत्येतदाकाङ्धिष्यतिः। मत्य- 

माका्तति, अआकाङ्कदप्येतदेकमाकाङ्केत्, एकेनैव एतत् निरा- 
काङ्खुः संपद्यते इति, एकेन हि निराकाद्खीकतो नेतरावा- 
काङ्िष्यति, अनथंकत्वादाकाङ्खति, एकेन च संबद्धो नांन्थको 
भवति; तस््यान्नेतरावाकाङ्खति- दति, इतरावपि परिपण- 
त्वात् न तमाकाङ्खतः। “ननु एतस्य वाक्यशेषस्य एकमप्या- 
कङ्कतो न गम्यते विशेषः, केन निराकाङ्कीक्रियते, केन वा 
न इति, तेनानवगम्यमाने विशेषे स्वैः सह संभन्त॒स्यते । 

 आद्ध, नैतदेवं, येनास्य मत्य मानन्तयमु पलभामद्े तेन सद्ध 
संभन्त्स्यते- इति गम्यते विशेषः, तस्मात्तेनानन्तरेण सदह संभ 



९३९ मीमांसा-दशेने 

भा. न्त्स्यते- इति नास्ति सवेचानुषङ्गः-इ ति" आद,- नैतदेवं, 
--पृनातुशब्दे नास्य भ्रत्य क्षमानन्तयमुपलभामद्े, पुनातुशब्द्- 
स्यापि चित्पतिस्त्वेव्येवमादिभिः, कञ्ासौ पुनातुशन्दः पुनः- 

पुनरुचरितः, तेनावगक्छामः,ः- यत्न पुनातुशब्द्ः प्रयुक्तः, तच 
न~ = स कः 

तेनेकवा क्यत्वादद्द्रिणेतययमपि प्रयोक्तव्यः, तथा च सति चित्- 

पतिस्त्वा- इत्येवमादयो विना पुनातुशब्देन, साकाङ्क, ते 
च पुनातुशब्दमाकाच्तन्ति, स॒ च युनातुशब्टोःङ्छि्ेणेत्यनेन 
विशिष्टः, तेन पुनातुशब्देन सानुषङ्गेण नियोगतः सव निरा ` 

` काङ्ककत्तयाः। तस््मात्सवषु तुर्यप्रयोगाः- इति वाक्यषरि- 
समासिरनुषज्यते ॥ (२।९।९६ अ) ॥ 

व्यवेताननुषङ्ाधिकरुणम् ॥ 

ख. व्यवयान्ानुषज्येत ॥ ४९ ॥ 

भा. 'संते वायंवातेन गच्छता, सं जयतैरङ्गानि, सं यज्ञपति 

राशिषा- इति ; वायुवौतिन गच्छतामित्येष सं यजक्रेरङ्गानि ` 
--इति बङवचंनान्तन व्यवहितत्वात् सं यज्ञपतिराशिषेत्यच्र 

नानुषज्यत, एकेन साका ङ्कण व्यवेतो गच्छतामितिशेषः, ततो 
बहवचनान्तेन सं यजबेरङ्गानीत्येतेन सम्बन्धमनुपेत्य चवेत- ¦ 
त्वात्परेण न सम्बध्यते, गम्यते हि तदा विशेषः,-- रकेन अवेतः ` 

--इति, गम्यमाने विशेषे न ततर भावो वाक्यशेषस्यो पपद्यते ; 

त्ाद बङवचनान्तस्य परस्य च तद्यपेतस्य लौकिको वाक्यशेषः 
कत्तवद्यः- इति ॥ (२।९।९७ अ०)॥ 

दति ओशवरखामि-छतौ मीमांसाभाष्ये दितीयस्याध्यायस्य ` 
प्रथमः पाद्ः।॥ उपोद्घातषादोप्यम् ॥ * *॥-- 

[क 



२ अध्याये २ पादः॥ ९२७ 

दितीयः पादः ॥ 

अङ्ग पृव्वभेदाधिकरगम् ॥ 

खः शब्दान्तरे कम्ममेदः छकुतानुबन्धत्वात्॥ ९॥ 
4. 

भा. अस्ति ज्योतिष्टोमस्तत्र श्रूयते,- सोमेन यजेत, दाक्हिणानि 
3 जुद्दोति, हिरण्यमात्रेयाय ददाति इतिः; यजति-ददाति 

-जुद्योतयस्ते किं संहत्य कास्थं कुवन्ति, उत वियुत्य १- इति 
संशयः, साधकाः संहत्यापि साधयन्तो दरशन्ते, वियुत्यापि ; 

संहत्य तावत्, चयो ग्रावाण एकामुखां धारयन्तो द्रज्न्ते, नाग- 

` दृन्तकास्त् वियत्यापि, एकैकस्मिन् दि शक्यते शिक्यमवलम्ब- 
यितुम् ;, अतो. यजति-ददाति--जुद्ोतयः संहत्य साधये. 

 य॒विय॒त्य वा-इति जायते संशयः 

विं तावत्प्राप्तं, संहत्व-इति। कुतः?। अट्रष्टाधौानामुष- 
. कारकरपनाग्र्पोयसी न्याय्या - इति। कथं ?। 

अट्ृष्टो योगतो वाधेः, स नास्तीत्य वगम्यते । 
 तस्थिन्नसति दरषटञेत् सुतो वा न विरुध्यते ॥ 

विरुध्यमाने करप्यः स्याउजायते तेन सोग्थवान् । 

विशेषयेन्न गभ्येत, ततो नेकोः्यि करप्यते ॥ 

गम्यते च विशेषः, बङ्गभ्य एकमपूवेम्--इति ; तस्मात् समु- 
दायशिकीषितः, ततो ट्टे करप्यमाने, अवयवानां समुदायं 

मरति अथेवत्वादेकमपत समुदायात् कर्पितम् भविष्यति। न 

च, अशब्दः समुदायः, अवयवशब्दैरेव ससुदायस्यो क्तत्वात् । 
तस्मात् समुदाय ञचिकी वितः। अथ वा, यजेतेत्येतस्य पूवा भागो 

* अच, हिरण्यमात्रेयाय ददाति, दाङ्िणानि जदो ति--इति कमे 

पाठो युक्तः ! 



१२८  मोमांसा-दशेने 

भा. यजत्यरं ब्रवोति, उत्तरो भावयेत्--इति, तथा ददाति-इति 

पवा भागो ददात्यथम्, उत्तरस्तमेव (भावयेत्इति) अन्- 

वदति, एवं जुद्धोति-इ ति एवा भामो जुदोत्यथम्, उत्तरस्त- 
मेवानुवदति ; तेनेकस्यां भावनायां चयो यजत्याद्य उपाया 

विधोयन्ते खल्या । तस््ादेतेया गदानदोम वि शिटापूवेस्य भावना 

अ्रतीयते, अत उच्यते,--संद्त्येकमप्थ साधयन्ति-इति। यद्या 
यजतिशब्देन विहितम् दानं दानद्ोमशब्देनानृद्यते गुण 

सभ्बन्धाथम्, तस्माटेकमपूवमिति प्रापम् । 3 

णवं प्रापे बूमः, अतिशब्दं चपूबभेदः “शब्दान्तरे 
कर्मभेदः छतानुबन्धत्वात्” यजेतेत्यनेन केवलस्य यागस्य कत्तव्य 
नोच्यते, न तु जुद्ोतिशब्दाभिदितस्य द दातिशब्दाभि्धितस्य 
वा, शब्दान्तरत्वात् ; भयोगवाक्यशेषभावेन हि समुदायस्य | 

सत्तासम्बन्धो गम्यते, खत्या अवयवस्य, यजेत--ड ति सून्नह्ित- . 

यीरपि वाक्येन दानद्योमयोः, यत्या चागस्येव सत्तासम्बन्धो 

गम्यते, न दानहोमयोः; अतिखं वाक्वाद्भलीयसी। तस्मान्न 

समदायः श।ब्ड्ः, करप्यमानो हि प्रयोगवचनेन रश्कवाक्यताम् 

नौत्वा करप्येत, शब्दान्तरञ्च यजतेददातिः; त्र यद्यपि परो 

मामो भावनावचनः. सवष समानः, तथाप्येककस्य पृवाभ्वयवो 

न्यः, अन्य तेन समुदायः शब्दान्तरम् अन्यखयात् समुदायात्, ¦ 

तचाथान्तरं व्यक्तम्, दद्यात्- इति (दानेन साधयेत्-इति). 

केवलमेव दानं करणं भावनायाः प्रतीयते, न यागदोमौ 
सदाय खपेच्ते। तथा जृदहोति- इति दहोमराघनां भावना- 

माद, न दानयामावपेत्तते। तचतावच्छब्डेनावमतं,- दानेन 

केवलेन रसिष्यति- इति जद्ोतीत्यपि दोमेन केवलेन सिध्य 
तोति, न त् दानेन केवलेन सिध्यतीति विज्छानं निवत्तते। 

ददातिदि स्वेन कारकय्ामेण छतान्बन्धो न यागं द्ोमं वा 

ऋअन्वबन्धमपेच्तते। तस्माद्धिन्नानि वाक्यनि, प्रतिशब्दमपूवभेदः 



२ अध्यायेर्पादः॥ ` २३९ 

भा -इति। न च दानस्य यजतिजद्ोतिवा्नृवादो याग- 

होमयोरविवत्ताप्रसङ्गात्। न च द्ानभितरयोरनुवादः, परख 
त्वार्थत्वात् ददातेः, इतरयोश्च त्यागाधेत्वात्। प्रयोजनं 

मूवपक्ते समुदायादपूवं, सिद्धान्ते तु यामस्य फलवत्वाद्रयो- 
गृणभावः॥ (२।२।९ अ) ॥ 

ससिद्?दपुन्बेभदाधिकरुणम् ॥ 

=, $ ^~ +~ € >» 

` श्वास्यवं पुनः तरविश्दादनथकं हि स्यात् ॥२॥ 

“समिधो यजति, तनूनपातं यजति“ इत्येवमादिः पच्च 

छतबोःभ्यस्तो यजतिशब्दः किमेकमपूवश्चोदयति, किं म्रत्यभ्या- 

 समपवेभेदः शब्टान्तरे कमभेद उक्तः, इह स एव 

शब्दः युनःयुनरुचास्यते ; तस्मादेकमेव अत्रापूवम्। ननु 
“अपुवेन्तरम विदधद् नेको भवति'। सत्यमेवाग्रयोजनो भर्वात, 
बज्शत्वोग्य चो वार्यमाणो नान्याय्ा भवति, यत्भथमे उच्चारणे 
गभ्यते, शततमेध्ये तदेव गम्यते। तस्मात् पञ्चछत्वोग्भ्यस्तो 

यजति शब्द् एकम यपूभ चोदयति। न चाभ्यासोः्नघ॑को भविष्यति, 
तनूनषादादौह्वता विधास्यति, तस्माद् कमपूवम् । 

एवं म्रा ब्रमः,-"एकस्यवं पनःखतिः “स्यात्, कम्गेद् 

कुव्यादित्यथः। तावत्येव विधोयमानेग्खति कस्तिंद्िदिशे 
पुनःश्निरन धिका भवेत् । “ ननूक्तं न शक्तोत्यधोन्तरम् विधातुम् 
--इति। उचयते, समिधो यजति- इत्यपि प्रथमोग्नुवाद् एव, 

दशपरणमासाभ्यां यजेत-इति यामः मर्त णवः; तचरदेवता 
न शक्य( विधातुम्, अ्ूतिप्राप्ना हि तत्रे देवता, इयं वाक्यात्प्र- 

करणदा, तयोविकरुपो न न्यायः, स॒ एष टेवतायागसम्बन्धो 

* इडा यजति, वदहियेजति, खाडाकारः यजतीवि शेषः 



९२8० । मोमांसा-दरने 

भा. विधीयमानः अक्रियमाणे यागे न शक्यः कततुमित्य नकः स्यात् ! 

ना. 

क्रियमाणे तु शक्यते। तस््माद्भ्यसितये यागः, म्रत्यभ्यासञ्चा- 
दृष्टमेद्ः इति, न च यत् समित्सम्बन्धेन क्रियते, तत् तनू- 

नपात्सम्बन्धेन, भिन्नत्वात् तयोः, खतो न विकर्षः । भरयोजनं 

- पूवेपत्ते सह्त्मरयोगः- इति, सिद्धान्ते युनःपनःप्रयोगः इति ॥ 
(२।२।२अ०)॥ 

~ --~~ 

आघारायाप्नेयादीनामङ्गाङ्किमावाधिकर्णम् ॥ 

प्रकरणन्त॒ पौणमास्यां रूपावचनात् ॥ ३ ॥ (सिर) 
एवं दि समामनन्ति, “यद्ाग्रेयोग्षाकपालोप्मावास्या्यां 

पौणेमास्याच्चाचु्रतो भवति, तावन्रताम्नोषोमावाज्यस्येव तौ 
उर्पांखु पौणमास्यां यजन्निति, ताभ्यामेतमग्रीषोमोयमेकाद श- 

कपालं पौणमासे भ्रायच्छत्, टेन्रं दध्यमावास्यायाम् रेन््रं पयो- 

प्मावास्यायाम्- इति। तधा चआघारमाघारयति, चाज्चभागौ 
यजति, खिषटक्ते समवद्यति, पलोसंयाजान् यजति; समिष्ट- 

यजुजुद्योति'। तथा “य णवं विदान् पौणमासों यजते, य णवं 
विद्ानमावास्यां यजते'- इति तच सन्देहः, सवाण्येतानि 
समप्रधानानि, उत आग्नेयादीनि पयोन्तानि प्रधानानि, 

अआधघारादोनि अआरादुपकारकाण्यङ्गानि!। तथा, य णवं 

विदानित्थेवंसंयुक्गौ प्रहृतानां कमं णामनुवदितारौ, अथवा “य 
एवं विदान् पौणमा सीं यजते, य एवं विदा नमावास्यां यजते -- 

दत्यपुर्वयोः कर्मणोविधातारौ, तच इतर गुणविधयः १-इति। 
किं प्राप्तम्, शब्दान्तरत्वाद्भ्यासाच समप्रधानानि- इति. 

मरि बूमः, प्रकरणन्त॒ पौणेमास्यां, मरतानामा्रेयादीनामनु- | 
वदितारौ पौणेमास्यमावास्यासंयुक्तौ। कुतः? “रूपावचनात्, . 
य रवं विदान् पौणेमासीसंक्ञकं यागं यजते- डति नख्वं यागा . 



२ अध्याये २ पादः॥ २४१ 

भा. उचगन्ते, यः पौणेमा सीसंज्ञकः स विधीयते, नचेतदे वमवगच्छामः, 
-- की दरशमे वंसंज्ञकस्य यागस्य रूपम्--इति, ते न किञ्चित् 

 भतिपदयेमंहि: अतो ब्रुमः, -यद्यपूवेस्य विधातारौ अनर्थकौ 
 -इति; अध नु प्रज्णतानामनुवदितारौ, ततः सन्निहिताः 
पौणेमास्वमावास्यासंयुक्ता यागाः- इति गम्यते रूपम्, तचा- 
थंवत्ता वचनस्य । “कथं पुनरेकवचनान्तो बन्हनां वाचको 
भविष्यति इति यदि उच्रते। समुदायशब्दतयाग्वकर्षि- 

प्यते, रूपवन्तो दि पत्रता यागाः, तेषां च भ्रचयशि्टः 
. समुदायोपप्यस्ति तदपेन्तोग्यमरूपशब्दः, तस्मादरेकवचनान्तता 

भा. 

च्छ. 

न दोषः, भषति दि बह्हनामेकवचनान्तः शब्दः समुट्ायापेनच्तः, 

यथा, युधं वनं कुलं परिषत्-इति। यदा आग्नेयादीनां 

समुदायवचनावेतौ, तदा दशेपौणेमासशब्देन एते एव अभि- 

धीयन्ते ; तत एषां फलसम्बन्धः, फलवत्सन्निधेस्तु अघारादीनि 
आरादुषकारकाणि- डइति॥ 

विशेषदशनाच्च सवंषां* समेषु दयप्ररत्तिः स्यात् 
॥ 8 ॥ (य॒ ०९१) 

यदि च सवाणि समप्रधानानि अभविष्यन्, न विकतौ 
प्रयाजा द्रष्यन्ताम् ! दृष्यन्ते तु,--“भ्रयाजे प्रयाजे छष्णलं 

जुद्ोति- इति, असत्याग्रेयगृणत्वे प्रयाजस्य तन्नोपपद्यते । 
अतोन सवि समप्रधानानि। 

गृणस्त ख॒तिसंयोगात् ॥ ५॥ (पूण, 
भा. नेतदस्ति,-पौणमास्यमावास्यासंयुक्तौ समुदायशब्दौ-- 

इति, किन्तृ अपूवयोः कमेणोविधातारौ, तथा न लक्षणशब्दो 

© (त = 

# प्रव्वेघामिति का० स० ॥ 



१४२ मीमांसा-दर्शने 

भा.भेविष्यति। ननु रूपं नास्तिः। वाक्यान्तरेण रूषमवगमिष्यामः ; 

पौणमास्यामाग्रेयोग्छाकपालो भवति--इति यदेतत् पौणमासी- 
नाम कमे, तस्य एतद्रुषम्, अब्द वता, परेाडाशो द्रव्यमिति । 
अत आभ्रेयादिभिर्गुणा विधोयते-इति।. 

ख. चोदना वा गुणानां युगपच्छास्त्राञ्चोदिते हि तदथ 
त्ात्तस्य तस्योपदिश्येत ॥ € ॥ (०) ` 

भा. कमचोद्ना वा अश्चेवाद्यः स्वुः। कुतः?। गुणणनां युगष- 
` चछासनात्, एकेनेव वाक्येनाचानेको गुणो विधातुमिष्यते भवता, 
न च, शब्दान्तरेण चोदिते कमेण अनेको गुणः (रस्परखम्बन्धे 

च असति) शक्यते विधातुम् !। कथं १। यदि तावत् पौणेमास्याम् 
अष्टाकपालो भवति--इति सम्बन्धा विवच्ितः, न तदाग्यमथा- 
बटाकपालः सत्तया अभिखम्बध्यते- इति, कस्तद अष्टाकपालः 
पौणमास्याःमिखम्नध्यते- इति ? तच तदा भवतिवेत्तते, तदा- 

नीाभ्नेवः--इत्ययनस्यान्तिकाद्म्युषनिपतितो भवतिखम्बन्धा- 
भावात् नानेन सम्बन्धमदहति,- चष्टाकपाल चभ्नेयो भवति 
-इति। “चअधा्चेयः पौणमास्यां भवति--इति विवच्यते'। ` 

तदा्चेयपुरोडाशयोर सम्बन्ध एव स्यात्। “चथ पौणमास्या- 

मष्टाकपालस्याभ्नेयता विधीयते'। वक्तव्यं, केन तस्यामष्टा- 

कपालो विहितः १ दरति “अध तस्यामाग्नेयस्या्टाकपालता'। 

तथापि एष दोषः! “अथ पौणमासीति उभाभ्यां सम्बधेतः। 

परस्परेण दरव्यदेवतयेरसम्बन्ध एव स्यात्। अथ ‹द्ूव्यदेवते 

परस्परेण विशि सत्यौ पौरेमास्वा सम्बधेवाताम्-इत्यु- 

चते अा्रेयोग््ाकषपालो यः, स पौणमास्यां भवति--इति, 

तस्य अप्रसिद्धत्वादे तदप्ययुक्तम् । “अथ केनचिदभ्रये सङ्क (स्पतः 

पौणमास्यां विधोयतेः। तथापि देवताया अविधानाद्रूपाभाव 

ख्व। “आअघःभ्रिदंवता भविष्यति,--इति कचित् ब्रयात्ः। स 

न 

न + ककन क = क ऋ का + ड । ५ 



२ अध्याये २ पादः॥ ९४३ 

भा. वक्तव्यः,--मिथ खा नथेखम्बन्धः- इति, न हि आभ्नेयशब्दोग्नु 

भा. 

ॐ 

भा. 

वादो विधिश्च भवति-डइति। (कर्पयिष्यामो देवताम्- इति 

चेत्। न, अरति विधाने देवताया अभावान् ; सम्बन्धिश्ब्टो- 
प्यं देवता- इति सु एवाभ्रिरष्टाकपालस्य देवता, नाज्यस्य। 

तस्यादवश्यमाग्रेयाष्टाकपालसम्बन्धो विधातव्यः, स॒ एष. यागो 
भवति- इति, तेन पौणमासौोयागस्यापरो यागः सम्बन्धी 
विधीयते, न द्रव्यं देवता वा; न चं यागस्य यागान्तरं पं 

भवति ; अतो रूपावचनात् पौणमास्यमावास्यासंयुक्तौ ना- 

पूवेयोः कमेणोविधातारौ। यत्तु उक्तम्,“ पौ णमास्यमा वास्या- 
शब्दौ लच्षणया प्रणतान् यागाननुवदित्ं शक्तो नाञ्जस्येन 
-इति। नेष दोषः, यदा चाज्ञस्येन शब्दाथा नावकरपते, 

॥ € तदा लच्षणयाग्मि कर्प्यमानः साधुभवति, यथा, अद्मौ तिष्ठति, 
अवटे तिष्ठति, (अश्रिसमोपे अवरटसमीपे तिति- इति) भवति 

संव्यवद्धारः ; लच्तणापि ह लौकिक्येव-इति॥ 

व्यपदेशश्च तदत् ॥ ७ ॥ 'यु० १) 

"उग्राणि ह वा एतानि वोंषि अमावास्यायां सम्बियन्ते, 

अभ्नेयं ्रथममनद्र उत्तरे इति सम॒चयं दशयति, आग्नेयादीनां 

गुणत्वे विकर्षः स्यात् ! तच्राभ्नेयं प्रथमम, एेन्दरे उत्तरे दे- डति 

 च्वदेशो नावकर्षेत, विकर्म सम्भारपौवापयानुपपत्तिः-- 

इति॥ (यु०९) ॥ 

लिङ्दश्नाच्च॥ ८ ॥ (यु°२) 

लिङ्गं च दश्यते,“ चतुदश पौणमास्यामाज्तयो इयन्त, 
चयोदशामावास्यायाम्-इति॥ (२।२।२अ०)॥ ` 
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ख. 

भा. 

उपांश्ुयाजापूव्वताधिकरुणम् ॥ 

पौणमासीवदुपांशुयाजः स्यात् ॥ ९ ॥ (पृ) 

“जामि वा एतद्यज्ञस्य* क्रियते यदन्वञ्चौ पुरोडाशौ उपांस्ु- 

याजमन्तरा यजति--इति, “ विष्ण॒रुपां खु यषटब्यौग्जामित्वाय, 

्रजापतिरुपां खु यष्टदयोग्जामित्वाय, चघ्रोषोमावुरषांखु य्याव- ` 
जामित्वाय इति; तच सन्दे हः, उपां मुयाजमन्तरा यजति ` 
डति किं विष्ण्वादिगुण्कानां प्रताना यागानां समुदायस्य ̀  
वाचकः, अथ वा अपूवेस्य यागस्य १- दइति। तत उचछते,-- 
पौणेमासोवदुषां युयाजो भवितुमदति। कुतः १। नामसम्बन्धात्, ` 

नामसम्बड्ो हि विशिष्टो यागः खयते,--उपांखुयाजसंज्ञकः,. ` 

न च द्रव्यदेवते रूपं, प्रल्ताखोपांयुगृणएका यागा विद्यन्ते; 

तस्मात् समदायश्ब्दः- इति। 

नन् उपांस्ुगणकं यागान्तरम् उपायत्वेन रूपेण रूपवत् 

विधीयते'। न एवंजातीयकः शब्द उर्पांखुविशिष्टं यागं । 
शक्रोति वक्तुम्, उपांखुयागः- इति हि तस्य वक्ता, “चजोः 
क धिष्ण्यतोः,” (७। ३। ५२ ख° पा०)--इति कुत्वेन भवितव्यम्, 

अ्युत्पन्नः पुनरूपां सुयाजशब्दः ; तस्मान्न रूपवत् यागान्तरम् । 
अथापि नामसंयुक्तं यजतिसामान्यमेव, तथाप्यनुषदिष्टदेवता- . 

द्र्यङ्पं न यागान्तरं भ्रतिपद्येमह्धि। “नन्वेवं सति प्रता 

नामप्यवाचकः प्राप्रोतिः। मा भूदुषांसुयाजशब्दः, यजतिशब्दो 

भविष्यति, तथा सति उपां खुयाजशब्देःप्यन्वादत्वादनाज्ञस्ये- 

प्पि न दोषः॥ 

# यक्ञ- इति का० कर० ॥ 

क " र "क कक क श बका क 



र अध्याये २ पादः॥ ९९१५ 

ख. चोदना वाऽप्रकतत्वात् ॥ १० ॥ (सि) ` 
भा. कमान्तरस्य वाचकः स्यात्, (उपांखुयाजं...यजति- इति, 

कुतः१। भ्रह्लतानां यागानामभावात्, न चेत्प्रछता विद्यन्त, कस्य 

समुदायं वच्यति?। (ननु इदानौमेवोक्तं विष्ण्वादि गणकाः 
 भ्रज्ञता यागा विद्यन्ते-डइति। न विद्यन्ते, न हि, ते विधयो 

“ विष्णलांश्ु यष्टयः इत्येवमादयः! चरधवादा हि ते। 
कथम् ?। अस्मिन् वाक्ये विध्यन्तरस्य भावात्, उषां खुयाजमन्तरा 

यजति--इति एतदेतस्िन् वाक्ये विधीयते; यदि इमेण्पि 

विधीयेरन्, भिद्येत तदि वाक्यम्। अपि च, यागस्य विष्ण्वादी- 
नाञ्च सम्बन्धोपच गम्यते वाक्ये, न च यागस्य विधानम्। 

“ननु च, उ्ांसुयाजमन्तरा यजतीत्यत्रापि अन्तरालसम्बन्धा- 
ग्वगम्यते'। वाद, स॒ तु विधीयते उपांसुत्वादि सम्बन्धः; एकं 

हि इदं वाकयं न अनेकं विधातुमदंति। कथं १। “जामि 
वा एतत् यज्ञस्य क्रियते-इल्येवमुपक्रममेतदाक्यम् “ अजामि- 
त्वाय - -इत्येवमन्तम्, तस्य मध्ये समाम्नातं विष्ण्वाद्वाक्यं 

तेन सम्बध्यमानं न वाक्यान्तरं भवितुमद्धति ; तस्मात् ° विष्ण- 
रूपां सु यषट्यः'- इत्येवमादयो न विधयः, किं तदहि अथेवाद्ाः। 
कः पुनरथेवाद्ः ?। अआश्नेयाग्रीषोमीययोनिरन्तरं क्रियमाणएयो- 
जमितादोष उक्तः, तं भिषजितुं, उपांखुयाजमन्तरा यजति 
--इति विहितम्। कथं तेन भिषजिष्यते?। तद्छिन् 

क्रियमाणे ज्ञायत एव, यथा विष्णयेषटब्यः म्रजापतिरग्रोषोमौ 
चेति, ततश्च यवधानादजामिताग्वगम्यत एव, तेनाजामिताथं- 

वादं वच्यामि--इति विष्ण्वादिसम्बन्धोगनृद्यते, न त्वन्तराल- 

सम्बन्धस्यान्यत्म्रयोजनमस्ति अतो विधानात्। कथं विष्ण्वादयो 

य्टव्याः- इत्ये तदवगम्यते ?। यष्टव्यान् अयष्टव्यान् वा विष्ण्वा- 

दोनुषांखुयाजाभिषटवाय सद्कत्तयति- इति गम्यते । 
४५ 
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भा. 

भा. 

भा. 

भा. 

तत्र केचित्तावद्ाज्ञःः प्राप्ता णव-इति। कुतः?। शाखान्तर 

विधानात्-इति। यद्यप्यम्रा्चिः, तथाप्युांखुत्वसामान्यात 
[द ~ € ति र 

भरजापतिद् वता विष्णु त्यनुवाद्ावेव, उपांसुधमाणौ हि विष्ण 

प्रजापतो, तस्मात् यत्किच्चित् प्राजापत्यं यज्ञे क्रियत, तत 

उपांग्येव क्रियते- इत्येवमादिसङ्ोत्तनात् मवरसमाम्न1न3 
विषम् च्रभराप्तमपि प्राप्तमिव वदेत् । . अश्रिषोमयोस्तु विधायक 

~रः ४ (38 
मुदाद्धियते, -- एतावद्रूयातामद्नोषोमौ वाच्यस्यैव तावुपांर् 
पौणमास्यां यजन्- इति, तस्मात् यागान्तरम् ॥ 

गणो पबन्धात् ॥ ११॥ “-आ० नि) गृ ् 
यत् उचपते,-न ज्ञायते, कतमोग्सौ उपांसुयाजसंज्ञकं 

यागः इति, यस्यायं गुण उपबद्धः, उपांखु पौणमास्यं 
यजन् इति; तस्मात् न दोषः ॥ 

प्राय वचनाच्च ॥ १२॥ यु) 

रधानक्मभ्राये वचनं, प्रधानकमतामुपोद्लयति, यथा, अयय 
प्राये लिखितं दृष्टा भवेदयमयपः- इति मतिः। तस्यात् > 

समुदायशब्द्ः-इति॥ (२।२।४अ०)॥ 

५ 

अएघाराद्यपुव्वेताधिकरणम् ॥ 

आधघाराजिदहोचमरूपत्वात् ॥ १३ ॥ (प°) 

आघारमाघारयति--इति अूयते, तथा इमान्यपराणि 
ˆऊद्धमाघारयति, सन्ततमाघारयति, छजुमाघारयति- इत्ये 

वमादि; इदञ्च “त्रत्रिद्दोतं जुद्योति, तथा, “दघ्ना जुद्ोति 
पयसा जुद्धोति- इत्येवमादि। तच सन्दे हः, किम् ऊद्ध॑मा 



२ अध्याये २ पादः।॥ ९४७ 

भा.चारयति, दघ्ना जुद्ोति-डइत्येवमादिभिराघाराः दोमाञ्च 

भ।. हन्त 

विहिताः, तेषाम् “च्राघारमाघारयति, “अनत्रिदोतं जुदोति' 

इत्येतौ समुदायानुवादौ, उतेतावेवापूवेयोराघारद्ोमयो- 
विधातारौ !-इति। किं तावत् प्राप्तम् न अपूवेयोविधी 
इति। कुतः 2। “अरूपत्वात्,--न हि, एतयोः पुवभ्यो दोमा- 
घारेभ्यो विशिष्टं रूपमस्ति! यतः कमेन्तरम् अध्यवरेयम् ; 
अतः प्रल्तत्वात् प्रकछलतानुवादौ ॥ 

संन्नोपबन्धात् ॥ १४ ॥ (प° य° १) 

संज्ञोषवन्ध श्च भवति, अत्रिद्दोतं नाम होमं जुदोति- इति, 
अआघारसंज्लकं कम करोति-इति, संज्ञाविशिष्टावाघारद्धोमौ 
विधोयते ; न च विच्कायते, कोग्सावाघारो नाम कमविशेषः, 
कश्चाग्रिहोचसंज्ञकः १--डइति। “ननु विज्ञायते,-अआधघारण- 
माघारः, हवनं दोमः'। यद्याघारणसामान्यम् होमसामान्यच्च 
विधीयेते, विज्ञातपू्वे तद्याघारद्दोमौ, तेनानुवादौ । चअथा- 
व्युत्पन्ना उभयोरपि संज्ञा, तथापि न च्राघाराग्रिद्दोचसामान्यम् 
उचेवत, विशेषाश्रयत्वात् संज्ञायाः; न च, स विशेषो गम्यते! 

--इत्यपुवावाघारद्दोम वधो न अवकर्प्येते। अपि च कथं 
क्रिया साधनशब्टेन उचेपत ? ईण्सितितमं हि यत् साधनं, तत् 

दितीयान्तेन उ चते, क्रिया तिङ्न्तेन । अनुवादपच्ते क्रियाणां 
समुदायोग्धान्तरम्, तत् ईप्सिततमं साधनं भविष्यति ॥ 

अप्ररतत्वाच्च ॥ १५ ॥ (प° यु २) 

न च, प्रछतमपि दूव्यदेवतमाघारे विद्यते! येन रूपवान् 

स्यात् । तस््मादेतावपि समुदायश्ब्टौ--इति ॥ 
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ख. 

भा. 

चोदना वा शब्दाथ्य प्रयो भूतत्वात्, तत्सन्निधे- 

गुंणाथन पनःखतिः ॥ १६ ॥ (सि) 

नचेतद स्ति,-समुदायशब्टौ- इति, कमेन्तर चोदने स्या- 

ताम्। कुतः १। शब्द्ाधेस्य प्रयोगभूतत्वात्, आघारयति, ` 

जुद्योति- इति, दोमाघारौ प्रयोक्तवयाविति शब्दाथः, तेन 

कमीन्तरे विधोयते -इत्यवगच्छामः। आघाराग्रिद्धोचशब्दौ च 
हवनाघारणसामान्यवाचिनौ भ्रज्ञातौ, अतो नाविच्ाता्य; 
तेन रूपवन्तौ सन्तौ विधीयेते । 4 

यदुक्तम्, उद्घ माघारयति, दघ्ना जुद्धोति-इत्येवमादिभि- 
विदितत्वादनुवादौ-डइति। नेतदेवम्,- न देते होमाघारौ 

विधातुं श््लुवन्ति; ऊद्घमाघारयति, दन्ना जुद्ोति-इतिचन 

एतदुक्तं भवति,--त्राघारः कन्तः, दमः कत्त्ः-इति, किं 

तर्हि, ऊद्धैताघारसम्बन्धः कत्तवयः, दधि द्धोमसम्बन्धः कत्तयः-- 

इति; तस्मात् अप्राप्तत्वान्नानुवादौ। “ननु सम्बन्धे विदिते 
अधीद्धोमाघारौ भविष्यतः'। नेतदेवम्,-अस्िन् दि सति 
विधानेन सम्बन्धः ; तच्यान्नायादापदयेते होमाघारौ, चतोगपूी | 
विधोयेते- इति ब्रूमः । 

“ननु चाघारयति, जुद्दोति- इति दोमाघारगतो वापारः 
यते, न दध्ृदतादि सम्बन्धः'। सत्यं न शयते ; (तत्सन्निधे- 

गैणाथन' व्यापारश्रवणमवकर्पिष्यते। “ननु पदाथैान्तरगतं 
व्यापारं शतिनं शक्रोति वदितुम्'। सत्यमेवमेतत्, खपदार्थ॑गतं 
वच्यति, तन्तु खपदाथं गुणशब्दो विशे च्यति, स एव विशिष्टः 
म्रत्येष्यते,- इति भवेदेतत्,- वि{ष्यात् खपदाथं गुणशब्दः, | 

न त्वेष गुणगतो व्यापारः म्रतीयेत। तत्र किं भविष्यति १। 

अव्याप्रेयमारेः्पि गुणे शब्दायाग्वक्लप्ो भविष्यति। गुणएवचन- 
सन्निधिः- इदानीं किमर्थः? अन्कस्तु। कथं पुनरनथैको 



२ अध्याये २ पादः॥ ९४९ 

भा.नाम वेदे भवितुमदति ?। सति अथं नानर्थकः, असति त्वथे 
किमन्यत् उचेगत। “णवं तद्धि वाक्याद्भविष्यति, ुत्यथं सति 
न वाक्याथा्वकरण्यते'। सत्यमेवमेतत्, अविवच्िते त्ववकर्पि- 
ष्यते । कथं अविवच्ता ?। गृएवचनस्याप्रमाद पाठात्, खपदाथेस्य 
च शब्दान्तरेण विद्ितत्वात्। तस्मात् सिद्धं “गणान (दघ्ना 
जुद्ोति-इत्येवमादोनां “पुनः ृतिःः। जुदोतिरुचारणं च 
अनुवादो गुणसम्बन्धाथेः। “यदि जुद्धोति- इत्यनुवादः, 
केनेदानीं गृणो विधीयते । दधिशब्देनेति मा वोचत। 

“ननु इदानीमेव वाक्यात् गुण््यापारो गम्यते- इत्युक्तम्" । 
सत्यमेवमेतत्, अविधीयमानस्तु कुतो गम्यते ?- इति, प्रमाण- 
मस्य नावगम्येत ! असति प्रमाणे व्यामोदः स्यात्! एवं 
तदि विधायकौ जुद्योत्याघारयतिशब्दौ । कस्य तच्यन वादः !। 
धात्वथस्य- इलि बमः 

यदि विधायकौ, पूवमेव विदिते खाथ, किमथ पनरु्ायते ?। 

वाक्याधा यस्तं विधातुमित्यदोषः; तस्मात् कमान्तरचोदने। 
यदुक्तः नास्त्याघारे र्लं दरव्यदेवतमिति। किमेवं सुति द्रव्य 

देवतेन, यदा प्रसिद्धाथाभिधानान्निज्ञातमेवास्य रूपम् । अपि 
च, चतु हतं वा एतदमूत्तस्याघारमाघायति आज्यमस्य द्र्य, 
माब्रवणिको देवताविधिः, *इन्दर ऊडाग्ध्वरो दिवि स्पृशतु 

मतो यजो यज्ञपते इन्दरवान् खाहेत्याघारमाघारयति†- 

दति, एवमसाविन्द्रवान् यद्यस्य इन्द्रो देवता, तत् यदि देवता- 

भिधानमेतदाघारस्य, ततोग्नेनाघारः छतो भवति। तस्मात् 

कमन्तरे, न समुदाय शब्दौ- इति सिद्धम् ॥ (२।२।५ ०) ॥ 

% मा वोचतेति, वाजपेयाधिकरणवत् ग्रन्थच्छायाऽच्र योजनीया, प्रत्ययो 
विधिरेव धात्वथेश्वानवाद इति विवेक इति वार्तिकम् ॥ 
† खच मचः प्रतिषुस्तकं विभिन्नाकारतया पठितः, मूलग्रन्थे चादृ 

इति ख्व रताद खवेत्यच नासकं निखयः ॥ 



९५० मीमांसा-दष्रने 

परसो मापव्व ताधिकर्णम् ॥ 

ख. द्रव्यसंयोगाच्चोदना पशुसोमयोः, प्रकरणं हयनथको 
द्रव्यसंयोगो न हि तस्य गुणार्थेन ॥ १७ ॥ (क्ि०) 

भा. ज्योतिष्टोमे अ्रयते,-"यो दोच्ठितो यदग्नीषोमीयं पसु 

मालभते इति, तचरेद्मामनन्ति,- “इद यस्ये गवद्यत्यथ जि- 

कायाः, अथ वच्तसःः- इति; तथा सोमेन यजेत- डति, 

तत्रापि, *रेन्धवायवं गृह्णाति, मैचावरुणं गृह्णाति, अश्विनं 
गृह्णाति, इत्येवमादि । तच संशयः, किमवद्यतिगृ्णाति-- 

चोदितानां कमणाभमेवालभतियजती समुद्ायस्यानुवदितारौ, 
अथ अपूवेयोः कमंणोविधातारौ {-इति। 

किं तावत् प्राप्तम् {-समुदायस्य-इति। कृतः१। ये 
द्मे अआलभतियजतिभ्यां कमणो विधोयेयातामिति चिन्तयते, 

मूवेमेव ते अवद्यति-गृह्णातिभ्यामवगमिते ; नचावगमितोग्या 
विधोयते। इदयादीस्तु पसुशब्देनानुवदति, सोमशब्देन च 

रसम् । तस्मात् “सोमेन यजेत-इत्यनुवादो यजतिः “यजेत 

खगेकामः- इति फलसम्बन्धाथेः ; ˆ पय्ुमालभेतः- इति चाल- 
भति; चग्रीषोमसम्बन्धाथेः। अपि च, “दशेतानध्वयुः मातःसवने 

गदान् गृह्हाति'- इति समुच्चयो द्रग्यते। तथा “च्ाश्िनो 
दशमो गद्यते, ^*“तृतीयो इयते इति च क्रमः। यदि च 

अपृ यागौ विधोयते, तच रेन्रवायवादिभिदेवता विधीयेरन्, 
ता एकाथाः सन्तो विकर्पेरन् ! यथा, "खादिरे बध्राति, 
पालाशे बक्नाति रोह्ितके बघ्नाति-डइति। तत्र क्रमसमुचय- 

द्शनेनोपपद्येयाताम्, अथ पुनरस्मिन् समुदायवचने, यजतौ 
सम्यगेतद्वक्लपतं भवति; तस्यात् समुदायानुवादौ। 

# तं तीयं जोति इति वातिके पाठः ॥ 



२ अध्याये २ पादः। ९५९ 

भा. णवं प्रपत ब्रूमः, अपूवेयोः कमणोविधानचोदने पसुसोमयोः। 

भा. 

कुतः १। सोमश्ब्दः च्ीरिण्यां लतायां भसिद्धो न रसे, चाल 

तिवचनो हि सोमशब्टो न रवयाक्तवचनः। तथा, टङ्क 
य॒च्छवति लोमशे चतुष्पदि द्रव्यविशेषे पसुशब्द् माछतिवचन- 
मुषचरन्ति, न च, एवमाक्तिकद्रव्याः प्रणता यागा विद्यन्ते 

येषामिमौ समुदायस्यानुवदितारौ भवेयाताम्। “ननु पमु- 
विकारो दयादिः पयुशब्दे ना्मोषोमसम्बन्धाथंमन् यतेः नेतः 

देवम्-पथ्ुरभ्रोषोमीयो भवति- इत्येतावत् उचते, नायं 

मरतो दयादिः पसुरिति। तत्र यदि, लौकिकस्य पो- 

गहणं ततो मुखः पुशब्दः, यदि हदयादेः, ततो जघन्यो 
विकारसम्बन्धेन ; तथा, सोमशब्टोग्पि विकार सम्बन्धेनानुवादः 

स्यात् ! तस्मात् अपूव कमेणी विधोयेयाताम् न अनुवादौ 
अथ इन्रवायवादिषु प्रकृतेषु यागेषु लता विधोयेत- इति। 
उचाते,-न, सा शक्या वाक्येन रेच्धवायवौ ज्ञातुम्, सत्या 

हरस ेन्दवायवः। तस्पात् द्रयसंयोगवचनः प्रतेषु यागे- 

ष्वपि सत्सु विधातुमनुवदितुम् वा न शक्तुवन्ननथेकः स्यात् । 
तस्मात् अपूवकमणो विधीयेयातां, न म्रछतानामनुवादौ-- 
इति ॥ 

अचोदकाञ्च संस्काराः ॥ १८॥ (पू० नि०) 
एवं तावत्, प्रतेष॒॒सत्खपि नानुवादौ- इत्युक्तम्, अथ 

इदानी, भरता एव यागा न सन्ति-इत्युचते। कुतः १। 
अचोदकाः संस्काराः, न च, णे्धवायवादिभियागा विधयन्ते, 
तेनः यरहणमुपकर्पनमाचम् दृ ्टाथम्, उपकरप्यमाने तु दे वता- 

~ यि [५ * 

* अन्न का० सं° पुस्तके पाठवेपरीत्यं विद्यते, अयेत्त॒ न भिन्न इति 
नोदुतः स पाठः॥ 
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भा. सङ्गोत्तेनमट्ृरष्टाय; अतः, “ए च्वायवं गृ्ाति- इति इन्द्र 

वायुभ्यां सङ्कस्पयति- इत्येता वदुक्तं भवति, तत्र यागमन्तरेण 
सङ्करपयतीत्येतन्न युज्यते-इ ति यागः करुप्येत, स एवाम्नातो 
यागः, यस्िन् सति सङ्करपोग्वकरप्येत। तस्मान्न, रेन्धवायवं 

गृ्णाति-दत्येवमादिभियागा विधीयेरन्, म्रल्लतानां यागा 
नामभावान्न समुदायशब्टो यजतिः, तथा लभतिशब्द्ः- इति ॥ 

ख. तद्धदात्कमं णोऽम्यासो द्रव्यण्यक्तादनथकं हि स्याङ्दो 
द्रव्यगुणीभावात्+॥ १८ ॥ (डप) 

भा. पशौ इत्ता कथा दशमे पुनरुद्धविष्यति, सोम इदानीं 

वत्तते । “कथं कमसमु चयौ !--इति'। इ च्वास्वाद्या देवता नेवं 
यन्ते,--इ वायुभ्यां यागो निवत्तयित्यः, भिच्रावरुणाभ्यां 

९.6 न म ० 

यागो निवत्तयितव्यः--इति, यद्येवमय्ोष्यन्त, यागं भ्रति देवता 

व्यक र्पिष्यन्त, केवलया दि देवतया तदा यागो निवेत्तेपते- 
~ ५] 

दति विहितमभविष्यत्। अथ पुनरिमाः अट ्टार्थं गृह्णाति- 
संस्कारं प्रति टेतता विधीयन्ते, तत्र॒ इन््रवायुखङ्कर्पादन्यो 

मिचावरुणसद्करपः, तेन गह्णातौ तत्छतादट्रष्ादद्रष्टान्तरमुत्पा- 

दयति, एवम परेष्वपि ,गदणेषु, तस्मात् समु्धयः। यदणन्तु 
नियतपरिमाणेषूङ्घ पातेषु भ्रादेशमाचेषु नियतपरिमाणेषूटक- 
कलशेषु संसुतस्य द् शमुष्िपरिमितस्य छंत्लस्य सोमस्य नाव- 
कल्पते; यद्यपि च अवकरपेत, तथापि नित्यवदिहितानां 

देवतानां विकरपपच्ते तावत्म्रयोगवचनो मा बाधि- इति अव- 

# तद्भेदात् देवतासंयोगभेदात्, ग्रहणकमेणोऽभ्यासः, देवतासंयक्त- 

ग्रह णसं स्वाय्येदव्यएयक्त्वात् अनथकं हि संयोगान्तर श्च वणम्, च ननुषोय- 

मानं अनर्थकं स्यात्, तेन ग्रहणस्य भेद संस्काव्यदव्यं प्रति गुणौभावादिति 
वात्तिकम् | 
† पश्णोरेकडवि मित्यत्र ॥ 



२ अध्याये २ पादः॥ ९५ 

भा. यवग्रदणमेव न्याय्यम्, छत्खग्रहणे हि तदेव इन्धवायुभ्यां 

भ < 

सङ्धःरिपितं, तदेव मिच्रावरुणाभ्याम्-इ ति नावकल्पेत । तस्मात् 

करपनभेदटात् पथगवस्थितः सोमो नानादेवतत्वादेव नेवयेन 

शक्यः क्तुम् । न चासति देवतायागे देवताभ्यः शक्यते सङ्करप- 

यितुम् ; तस्माद् वश्यम् यथासङ्करिपता देवता यष्टव्याः, तासु 

चेज्यमानाख “ज्योतिष्टोमेन यजेतः- इति य॒तो यागो नित्त 
एव भवति, न दे वतान्तरमाकाङ्कति, हत्स्नेन च दशमुषिना 
सोमेन यागः खतः, सोःसति अभ्यासे नावकरुपते-इति अथात् 
सगुणो भविष्यति- डति अ्रभ्यसितव्यो यागः, न हि च्रनभ्यस्तः 
सवाभिदवताभिः सव॑ण च सोमेन सम्यन्नो भविष्यति तसि 
खाभ्यस्यमाने क्रमसमुचचयौ युक्तावेव भवतः, तस्मात्तयोदं शनं 
युज्यते एव--इ ति ॥ 

` संस्कारस्तु न भिद्येत, पराथत्वात् द्रव्यस्य गुणभूत- 
त्वात्* ॥ २० ॥ (आ० नि०) 

यदप्युचते,-(१५०।२९)--यथा “खादिरे बध्नाति, पालाशे 
बक्नाति- इति खादिराद्यः संस्कारे विकल्पन्ते, तदे वता विक- 

रुपयिष्यन्ते-इ ति, तच नेवं युक्त -- तच संसकारमभिनिवैत्तयितुम् 
खादिराद्यः शरूयन्ते; यदि च इन्धवाय्वाद्या अपि ग्रहदेवता 

यागमभिनिवत्तेयितुम् शरूयेरन्, ततोम्चापि विकर्षः स्यात्, न 

त्वेता याभे श्रुताः; तस्मात् समुच्चीयेरन् ॥ (२।२।६अ०)॥ 

च्च. 

भा. 

£ "~ 

स्धु्राकलकम्मभदाधिकरणम् । 

एृथक्तनि व शात् सह्या कमभेद: स्यात् ॥ २१॥ 
अस्ति वाजपेयः+ः- वाजपेयेन खाराज्यकामो यजेतः- इति, 

# अत्र ड्द सुज वात्तिकक्ता नोद्धतम् ॥ 
त 
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भा. तच प्राजापत्याः पशवः, (सप्तदश प्राजापत्यान् पशूनालभते, 
सप्तदशो वे प्रजापतिः, प्रजापतेराते् ऽयामास्तूषरा एकरूपा 
भवन्ति, एवमेव ह प्रजापतिः सष्टद्धौ। तच सन्दिद्धते,- विं 
सप्तदशेतानि कमणि, अथ सप्तद शमु गुणकमेकं कमं १--इति। 

किं तावत् भाक्तम् {णवं कर्म-इति। कुंतः१। भ्रजापतये 
सप्तदश पशवः सङ्करप्यन्ते किमेकं यागमभिनिवत्तयितुम् उत 
बहून् ?-इतिसंश्ये एकमिति न्याय्यम्,-यो हि बहन् 

यागान् कर्षयति, कल्पयत्यसावेकं, तत्रेकस्िन्नेव परिल 

सप्चरश्षणानामेव पशूनां परिकरुपनमुपपन्नं भवति, केन च 

दितीयादीन् यागान् अवकरपथेम । एवं सति अर्पीयसी 

अद्रृ्टानुमानप्रसङ्गकरषना भवति ; तस्मादेको यागः सप्त 
दशभिः पसु भिनिवत््येते । | 

एवं प्रप्त ब्रूमः, सह्या कर्मभेदो भवेत्, पथते पशूनां 
सति सप्तद शस्या निविशेत, तच प्श्रूनां पृथत्कं बङ्कषु यागे- 

ष्ववकरपते, नैकस्थिन्। कथम् ?। एकादशभिरवटानेरसौ यागो 

निवत्तयितयः- इत्येवं चोदकः प्रतदिशति, तानि चैकस्मादेव 
पशोरवाप्यन्त, तत्र दितीयादेरालम्भो न।वदानसस्पाद्नाय 

भवितुमद्धति, एकमालभ्यमानमन्वालभ्येरन्नद्ृष्टाथायापरे, 

तथासल्यतदधेत्वान्न ते प्राजापत्याः भवेयुः, तच प्राजापत्यान् 
डति अवणमुपरुष्येत। तेनेकस्िन् पशौ पथत्के निवेशिनी 
सप्तद शसद्धया नावकरप्येत, बघु यागेषु बहभिरेवावदानगकेः 
प्रयोजनं, तेन सप्तद शगभ्यो यागेभ्यः सप्तदश पश्चूनुपाददीरंस्तत्न 

स्यासामञ्जस्यं भविष्यति, तस्मात् सप्तदश यागाः । 

 नन्वेकस्सिन्नपि यागे सप्तद श्मिरवद्ानगणेयं यते वचनात् । ` 

न ण्तदेवं,-पयुषु हिंसासङ्खया श्रूयते, नावद्ानगणेषु ; अव- 
दानानि वोंषि यागखाधनानि, न पश्वाछतिः, सा हि 
अवदटानप्ररतिद्रवयं विशिषन्ती प्रह्लतौ म्रधानस्योपकतवतोति ¦ 



२ अध्याये २ पादः॥ ९५५ 

भा. वि्लतावप्यवदानमप्रज्लतिद्रव्यं विशिषन्ती प्रधानस्योपकरिष्यति, 

भा. न्त 

तत्र च पशोः सप्दशसङ्कुया विकारिका, नावदानगणएस्य, 
त्मादे कस्मै चवद्ानगणाय एकः पुरालब्धच्यः प्रा्रोति, तजर 
सप्तटशसङ्कया नोपपद्यते, एवमे वावकरिपिष्यते। यदि श्टङ्गाभि- 

प्रायाः वणाभिप्राया र्पाभिप्राया वा अभविष्यन् सप्तदशपशवः 

शवेतः छष्णो रोदितः- इत्येवमाद्यः, तेषामन्यतमो गृद्धते-- 

इति, अथवा तूपराः शटङ्गिण एकश्रङ्गाः- इत्येवमादयः, तेषा- 

मन्यतमः- डति, ते हि ग्यामास्तूपरा एकरूपाः अयन्ते, तटेषु 
बज्गषु यागेषु उपपद्यते, नेकल्िन् ; तस्मात् सप्तदश यागाः- 
इति। भ्रयोजनमेकस्खिन्नष्टे दुष्टे छतः पस्पुगण चरावत्तेत, 
एकमालभ्यमानमन्वालभेरन्, पूवपन्ते अट्रष्टाथें; सिद्धान्ते एक 
एव पशचुरावत्तते, न दि कमभेद पुः पश्वन्तरमाकाङ्कति- 
इति॥ (२।२।-७अ०)॥ 

सं ज्ञाछलतकम्मेभे दाधिकरणम् ॥ 

संज्ञा चोत्यत्तिसंयोगात् ॥ २२॥ 
“अथैष ज्योतिरथेष विश्वज्योतिरयैष स्वेज्योतिः-इति। 

अचर सन्दे हः,- किमे भिनामधेयेः भतं ज्योतिष्टोमं सद्कत्तय तच 

सहखदच्चिणादिगुणो विधीयते, अथ वा वच्यमाणविशेषाणि 
कमेन्तराण्युषदिग्यन्ते ?- इति विं प्राप्तम्, प्रकरणणनुय्रहात् 

मरक्लतस्य गुणविधानमिति । “ननु वाक्यसामथ्यात् ज्योति 

रादीनाभमेते गृणा विधायिष्यन्ते। नेष दोषः, ज्योतिष्टो 
मस्येवेतानि वाचकानि, ज्योतिः- डति ज्योतिष्टोमस्य प्रतीक- 
मुपादोयते, विश्वज्योतिः- इति चदद्ादीन्यस्य ज्योतींषि 

 वाक्वङेषसङ्गोत्तितानि, तानि सवाण्यस्य, तेनासौ विश्वज्योतिः 

सवज्योति श ज्योतिष्टोमः- दति णवं प्राप्तम् । 
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ना णवं प्रति ब्रूमःः- संज्ञा दि तिखो भेदिकाः, तेषां ज्योति- 
राद्याः, उत्पत्तिवाक्ये चेताः श्रयन्ते, तासामिमाः पुनः अुतयः; 
तस्मादथेष ज्योतिः-डइति अपूर्वस्य कर्मणो विधायकं वाक्यम्, 
अनुवादे दि सति अप्रहटत्तिविशेषकरमनथकं स्यात्। भ्रतस्य 
च गृणविधाने विकरूपो भवेत्,-- तचः प्ते बाधः, न च ज्योति- 
राद्यो ज्योतिष्टोमस्य वदितारः, समुद्ायान्तराणि चछेतानि, 
न चावयवेन समानेन समुदटायान्तरं तदथेमेव भवति, यथा 

शालाश्ब्टो गृदवचनः, तत्र न शालाशब्द सामान्यान्माला- 

शब्दादयोप्पि गृदवचना भवन्ति। यत्त॒ “ज्योतिष्टोमस्य 
ज्योतिरिति प्रतीकमुपादीयते"-. इति। प्रकरणसामथ्याङ्धि 
तच ज्योतिष्टोमशब्देन परोक्ेणेकवाक्यता भवेत्, सा प्रत्य्तं 

ज्योतिःशब्देन सदेकवाक्यतां बाधेत, नचैतज्माय्यं, वाक्यं हि 
भ्रकरणाद्भलोयः। अथ “ पुनरयं द्योत नाथत्वादा ज्योतिष्मत्वादा 
कमान्तरे वत्स्यति, यच चिददादीनि ज्योतींषि तेषां साकल्य- 

वचनो विश्वज्योतिः सवच्योतिः- इति चेत्। न- दति ब्रूमः, 

--न हि चिददादिषु ज्चोतिःशब्द्ः मरसिद्धः, एवं ब्रुवन् प्रसिद्धिं 

बाघेत। यत्तु वाक्यशेषात् ज्योतिःशब्दः चिदटदादिवचनः-- 

इति, तस्िन्नेव वाक्ये स॒ तत्र भयुक्तः- इति गम्यते प्रमाणणन्तरेण, 

न शब्देन, यच तु तत््रमाणान्तरं नास्ति, न तत्र वत्तितुमद्ति, | 

यथा सिंद्ो दे वदत्तः- इति सिंहशब्दो दे वद त्तवचनः भरमाणा- 

न्तरेण, न तु सिंहमालभेत- इति यच, तत्र तु तत्म्रमाणान्तरं 
नास्ति। तस्सान्न विश्वज्योतिः सवज्योतिः- इति च ज्योति- 
टोमस्य वदितारौ, न चेञज्योतिष्टोम उचप्रते, सुवा ण कमान्त- 

राणि॥ (२।२)।८अ०)॥ 
म = 

# शप्क्स्य गुणविश्चाने विधातव्यः इति का० प्रा पु०॥ 



२ अध्याये र पादः॥ ९.५ 

[क € ~~ ट 
द्वताभेदक्ततकम्भभेदाधिकरणम् | 

चः गुणश्चापुवसंयोगे वाक्ययोः समत्वात् ॥ २३॥ 

भा. चातुमोस्येषु वैश्वदेवे समामनन्ति,“ तत पयसि दध्यानयति 
सा वेश्वदटे यामित्ता वाजिभ्यो वाजिनम्-इति। तत्र सन्दिद्यते, 

--किमामिन्तागुणएके कमणि वाजिनं गुणविधिः, उत तस्मात् 
वाजिनगुणकं कर्मान्तरम् १। किं प्राप्तं -गुणविधिः- इति । 

कुतः १। वाजेनान्नेनामिच्तया वाजिनो विश्वेदेवास्ताननृदय 
वाजिनं विधौयते, तेनोभयं वेऽवदे वम्.--आमिच्ता वाजिनं च। 

तच्खिन्नेव च कमणि वाजिनगुणएविधिः। वथा अच्निद्दोचं जुद्दोति 
--इत्यक्ते दघ्ना जुद्दोति, पयसा जुद्ोति-डति। 

एवं भ्रात ब्रूमः, गुणखाम्रहतेन दे वताभिधानेन सम्बध्यमानः 
कमेान्तरः विदध्यात्, समे हि तदेते वाक्ये भवतः, उभे अपि 
अपूवैयोयैौ गयोः विधातृणी। (कथं पुनरपूरवदे वताभिधानम् ? 
यदा इदानीमेव उक्तं विश्वेषां देवानामनुवादो वाजिनम्- 

इति। तदचते, इद विश्वेषां देवानां देवतात्वं कचित् 
खल्या, कचित् वाक्येन ;- तङ्खितनिदंशे श्त्या, चतुर्थी निदे 
वाक्येन ; यत्र अत्या देवतात्वं, तचामित्तया सद्ैकवा क्यत्वम् ; 
यच चतुर्थो, तत्र वाजिनेन ; ततेषामेकवर शत्या देवतात्वं, 
वाक्येन द्रयविशेषसम्बन्धः; एकचोभयमपि वाक्येन; तदिद 

देवतात्वं मरति तिवाक्ययोविरोधः, विरोधे च शुति्मलीयसी 
-इत्याभिक्तावाक्ये देवतात्वं विश्वेषां देवानां, न वाजिन- 

वाक्ये इत्यध्यवसीयते, तेनावगम्यते,- अप्ररतेन दे वतापटेनास्य 
सम्बन्धः- इति; त्यात् कमान्तरमिति। (२।२।९ अर) ॥ 

अथ यदु षवणितिम्,-* यथा अरि दोचं जुद्धोति-इत्युक्ते दघ्ना 
जुद्ोति- इत्येवमादयो गृणविधयः'--इति। तचोचयते,- 
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(पुव्वोधिकरणाश्ङ्ानिरासो गव्यविशेवानक्तिकतक्मक्या धिकरःगं वा) 

ख अगुणे तु कमंशब्दे गुणस्तच प्रतीयेत ॥ २४ ॥ 
भा. युक्तं यत् तत्र गुणविधानं, न तच्राप्रहतेन केनचिह्ुणिन 

सम्बन्धः, प्रङतेन त्वर्ति यागेन ; तस्माद्नुपवणेनमेतत्। 
अथ वा अधिकरणान्तरं, "दन्ना जुद्ोति- इत्येवमादीनि 

कमा न्तराणि, विकरुपपरि जि दहीषयागवकरप्यन्ते। तदैव तु कमं 
ज् दोति-इतिशब्द्ाद् वगम्यते, न कमेान्तरम् ; तद्ख्यात्तत्रैव 

गुणविधिः, वचनादिकर्पञ- इति सिद्धम् ॥ (२।२।९०अ०)॥ 

दध्यादिगयसफलत्वाधिकरणम् ॥ 

ख. फलब्ुतस्तु कमं स्यात, फलस्य कमयोगित्वात्॥ २५ ॥ 
(पू°॥ 

मा. अग्निदो प्र्लत्य समामनन्ति,“ दश्नैद्ियकामस्य जुङ्यात् 

-इत्येवमादि। तच + 

द्धयादिद्ोमः, उत दध्यादेगणात् फलम् ?-इति। किं प्रां 

-होमान्तरम्-इति। कुतः १। “ फलश्तेः, फलमिह 
तच कमेणो न्याय्यम् । 

किंग दृष्टं हि कमणः फलम् ? छष्यादितो ब्रोद्यादिः। न 

इतिः ब्रूमः, न चेतत् द्ृष्टेनानेन सिध्यति, यदि दशनं हेतुः 

* ‹ तच कम्भेणो न्यायमिति पुन्बेषच्तवादिनाभिदिते सिद्धान्तवादी 
दधिपदाधानधैक्यभयेन भावाथाधिकरणन्यायासम्भवात् शब्दस्यासामथथं 
मन्यमानः एर्च्छत,- किं दृष्ट दि कम्मणः पलं छष्यादित इति, अनेन 
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सामान्यतोदष्टेन (अनुमानेन) होमात् फलं मन्यसे" इति वातिकम् ॥ 
~ ५ ४५ = 

{† पून्बेपच्तवादौी सामान्यतोदृदटानुमाने दोषं दश्चयन् होमात् पल- 
मिति ष्दादेव प्रतीयते इति प्रतिपादयति नेतीति । अधञ्चाभासः 
वात्तिकानसारी । 



२ अध्याये २ पादः॥ २५९. 

भा. फलज्ञाने, छष्यादौ पदां तह्न, न दोमे। “अथ छषौ 
दृष्टमन्यचापि भवति'। द्रव्यादपि ्रसज्यते। “चथ छषिसट्रशात् 
भवति--इत्युचपरते, कछषिसद्रशा होमः क्रियात्वात, न द्रव्य, 
असद्शं दि तत्-इति। दोमोग्प्यसटरशः, मवदेवतादि- 

साघनत्वाद्खोमस्य, लाङ्ललादिसाघधनत्वाच कषेः; त्यागात्मक- 

त्वाद्धोमस्य, पारनात्मकत्वाच्च छषेः। “अथ किञित् साट्र्यं 

गद्यते'। द्रव्यस्यापि सद नित्यमित्येवमादि किञ्चित् साट्रग्य- 

मस्ति। “अथ दरदयादन्यत् सटरशतरमरस्ति-इतिक्लत्वा न दरव्यं 

सट्रशम्- इत्यु चाते'। दोमादप्यन्यत् छेः सट्रश्तरम सिति 
द्र छाथम्-इतिछछत्वा दोमोग्प्यसट़ शः स्यात् ! नचेैतत्सिद्धं,-- 

यत् कचित् दरग्यते, तदन्यस्िन् सटशमाते अटृषटमपि भवितु- 
मदेति-इति, यद्धि यस्य कारणभूतं दष्टं सिद्धे, तचेत्साथयष्पि 
कारणभूतमित्यवगम्यते, भवति तत्तस्य साधकं, यन्न जायते 

कारणभूतम्-इति, न तत् सदरशमपि साधकं; तस्मात् सट्रश- 
मपि साधकमसाधकं वेति परील्तितियम्- इति। “अथ यत्कमं 
तत् फलवत् दृष्ट, होमोपि कम, तेनापि फलवता भवितव्म्- 

दति। उपरते कमणि दरवदयाणां तत्संयोगानाच्च द्रव्यान्तरं 
फलं द्रष्टम् इति दरयमपि फलवत् स्यात्। अपि च छषे- 

नदृष्टमिति तत्साटरग्याद्खोमादपि नादृष्टं भवेत्, छषिसा- 

दृग्ादा त्रो ददिरेव भवेत्, न इ द्ियम् ; तस्तमान्नेवंजा तीयकेष्वे- 
„ तत् भवति दृष्टादट्रष्टसिङ्धिः-इति। कथं तदि दोमान्नयाय्यं 
फलम् ?'- इ ति। उचते, शब्दे नावगम्यते तत्फलं, यतः फलम् 

-इति शब्द चाद, ततो न्याय्यं, होमा फलमिति त्या 

शब्देन गम्यते, दघ्नः फलम्-इति वाक्येन, अति वाक्याद- ` 
बलीयसी । तस्मात् दोमात्फलम्- इति न्याय्यं, दनः फलमिति 

चान्याय्यम् । | 
अपि च दधि उभयमसमथं,--कत्तुम् फलं, साधयितुम् होमञ्च । 
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भा. ननु “कम्बलनिणजनवत् एतद्भविष्यति, निणेजनं हि उभयं 

भा. न्क 

करोति, कम्बलमुद्धं पादयो निमंलताम्'। न ब्रूमः, एकस्यो- 

भयं प्रयोजनमभिनिष्पादयितुं सामथ्यं नास्ति-इति, किं तदि 
व } क ७. = £ 

फले गुणभूतं दधि होमे च- इत्येकं वाक्यं वदितुमसमथेमिति ; 
प € 

यदि फलं दभ्रा कुयादिति ब्रूयात्, न द्न्ना दोमम्- इति, अथ 

दभ्रा होमं साधयेत्- इति ब्रूयात्, न फलमिति; उभयवचने 

भिद्येत वाक्यम्, अभिन्नञ्चेदमुपलभ्यते ; तस्मात् न गणात्फल- 
मिति अश्निद्धोचद्धोमादधिद्धोमः कमान्तरम्-इति॥ 

. अतुल्यत्वात् वाक्ययोगुण तस्व प्रतीयेत ॥ २६ ॥ 
(सि ०) ॥ 

तुशब्दात्प चलो विपरिवत्तते, न कमान्तर, किन्त॒ गुणात्फलम् 
-इति। कथं १। अतुस्ये देते वाक्ये, ^अभ्रिद्दोचं जुह्यात् 
खगेकामः- इ त्यच कमेसमभिव्या हतं फलं खगेकामो होमेन 

कुयात्- दति, ' दश्नेद्धियकामस्य जुज्ञयात्- इति गुणसमभि- 
व्याहतं; न हि अत्र होम इद्धियाय कन्तव्यः- इति प्रतीयते, 
किंतदि दघ्ना होम इद्धियकामस्य- इति, दोमस्य ट्धिसम्बन्ध ` 
इद्दियाय, न दोमस्योत्पत्तिः,- य इद्ियकामः स्यात्, सद्घ्ना 

दोमं कुयात्-इति। ˆकतमोभ्च शब्दः पुरुषप्रयलस्य वक्ता ए 
-इति। जुज्यात्- इति ब्रूमः। 

“ननु अत्या दोमसम्बद्मेष युरुषम्रयलं वदति, वाक्येन 

दधिसम्बन्धम्, न च, वाक्यं अूतिमपवाधितुमदेति। न च, 
युगपदुभयसम्बन्धो न विरुध्यते, वाक्व हि तथा भिद्येत-- 
इति। अ्रोचगते,- ये भवदीयं पत्तमाखयेरन्, ते अतिमपबाधे- 
रन्तराम्, अस्मदोये तु पुनः पत्ते जुङयादि तिधात्वथंः केवलो- 
बाधितो भवति, युष्मदीये तु छत्तर एव ‹दक्ना- दति शब्दः; 

तं चाप्रमाद्यन्तः समामनन्ति- इति गम्यते ; नचेतत्ममत्तगीतम, 
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भा. इत्युक्तः तुर्यं हि साम्प्रदायिकम्-दइति। तस्मान्न कमं- 
समभिव्याहतं फलं, गुएसमभिव्याहते तु न कथित् भमाद्- 
पाठः, अवश्यं हि, जुडयात्- इति दश्नेद्धियकामयोः सम्बन्ध- 
विधानां वक्तव्यं भवति। “ननु उचयमानेण्यि न केवलः 
कारोत्यथीग्बगम्यते, केवले न वचःभयोजनं, स॒ च दोमसम्बद्ध, 
तस्मात् असमञ्जसम् इति न- इति ब्रमः, होमसम्बद्धो- 

भ््यसौ करोत्यथ एव, केवलं तु अस्य दोमसम्बन्धे विशेषः, न 
तु करोत्यथतां बाधते, इद्ियकामस्य दोमसम्बद्धं प्रयलं दधि- 
सम्बद्धं कुयात्- इति। “नन्वेवं सति स णव दोषः, दोम- 
समभिव्याहृतं फलम्--इति। उचते, जुज्यादि तिशब्दस्ये- 
तत्सामथ्यें,-- यत् दोमविशिष्टं भ्रयलमाद, न त् अच होमः 
साधनत्वेन विधौयते, साध्यत्वेन विशिष्टस्तु म्रयलो वाक्वेन 

दध्याथितोग्वगम्यते, अत एव च ठत्तिकारेणोक्त- ‹ दोम- 
माितो गुणः फलं साधयिष्यति-इति, यथा राजपुरुषो 
राजानमाितो राजकमे करोतिः-डइति। तस्मात् दश्नः फलं, 

य इद्धियकामः, स द्रा कुयात् इद्दियमिति। कथम् !-- 

इति। अनयाः्नि दतै तिकत्तयतया-इति। कुत एतत् १। 

फलसाधनस्य द्रः इतिकत्तयताका ङ्घृत्वात्, अस्याखेतिकत्तंय- 
तायाः सन्निधानात्, चोद नालिङ्गस्य च जुद्दोत्यथैस्य दशनात् ; 
यस्मादेव चायं जुद्धोत्यथाग्नुवादः, तस्मात् चविधायकः। न 

च, अन्यद्खोमस्य विधायकं नास्ति इति, तस्मान्न कमान्तर, 
तस्मात् दघ्नः फलमिति। अधवा दधिशब्दस्य विवच्िताथत्वात् 

द धिद्ोमसम्बन्धोग्यं वाक्येन विधोयते, तेन द्भ्नो इदोमेन 

सम्बध्यमानात् फलं भविष्यति-इति॥ (२।२।९९ अ०)॥ 
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च्च. 

भा. 

वारवन्तोयादीनां कम्मान्तर ताधिकरणम् ॥ 

समेषु कम्मयुक्तं स्यात् ॥२७॥ 
चिडद्रिष्टुद भिष्टोमस्तस्य वायव्ाखु एंकविंशमग्िष्टोमसाम 

छत्वा बरह्मवचैसकामो यजेत इति, “एतस्यैव रेवतीषु वार- 
वन्तोयम्िष्टोमसाम कत्वा पस्युकामो छेते न यजेत'*- इति । 

अचायमथेः सांशयिकः, किं तस्येवाग्िष्टुतोग्भ्िष्टोमस्य गुणात् 
वारवन्तीयात् पश्वः फलं, ` एतेन यजेत इति अनुवादः, अथ 

किम् "एतेन यजेत- इति कमान्तरम् ?- इति। किं माप्नम्१-- 

न कमान्तरं गृणात्फलम्--इति। कुतः?। एतेन यजेत--इति 
विदितस्येतदचनं, नाविदितस्य, खतो न विध्यन्तरं, पखुकाम एवं 
यजेत- इत्यु चते, न यजेत इति, कथं छत्वा ?-- वारवन्तीयं 
छत्वेति। अपि च, एतस्थेव- इति विस्पष्टम् अकमान्तर वचनम्। 
तद्या ्गुणात्फलम्-- इति एवं मराप्तम। 

णवं मरि ब्रुमः समेष्वेवंजातीयकेषु भिन्नवाक्येषु कभेयुक्तं 
पालं भवेत्, ख्तस्येव रेवतीषु वारवन्तीयं छत्वेति, न चतस्य 
रेवत्यः सन्ति, यासु अस्य वारवन्तीयं भवेत्, तच रेवत्यो 

* पभ्रिष्टोंमस्य विष्नतिरूपः कश्िदेकाद्ोऽभिद्ुन्नामकः, स च एष्ट- 
स्तोते चिटढतस्तो मयुक्ततया चिरदित्यु्यते, अभिदामोक्थादौनां सप्तानां 
सोमसंस्थानां मध्येऽभरिष्योमसंस्थासमास्निः, संस्थारूपत्वात् अभिरम 
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इत्य चते। तच प्रकतौ ढतीयसवने अभेवपवमानस्योपरि यज्ञाय 
साम गीयते, तेन च सान्रा अच्निखोमयागस्य समाप्यमानत्वात् अभिरोम- 

(न = ८ > 

समेत्य ते, तच साम प्रकतौ ° यज्ञायज्ञा वा अ्रयः"--डइत्यादयाघ्नेयष 
रि * € 

न्त गौयते, अस्मिंस्त अभ्मिुति ब्रह्मवेचसकामेन वायव्यास॒ ऋनच्त तत् 
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साम गातव्यम्, तत् परछताविवैकविं शस्तो मयक्तं । परुकामस्य तु, रेवतीं 
कः नीयं ट प टि 

इत्यादिषु रेवतोष छन्त वारवन्तीयं साम गायेदिति माघवः ॥ 



२ अध्याये २ पादः॥ १९६३ 

भा. भवन्ति, तासु च वारवन्तीयं विधोयेत-इति वाक्यम्भिद्येत!। 

° अथोचेयत,-- अस्य पूवा रेवतीरुपादाय तासु च वारवन्तीयं 

कत्वा, एतेन यजेत- इति अनुवदति- इ ति'। तथा अ्रिष्टोम- 
सामेति नावकरप्येत। “अथाग्रिष्टोमसामकाय भवति- इत्यु- 
चते'। एतस्येवेत्ये तद् विवलितं स्यात् ! उभयस्िन् विवच्यमाणे 
भिद्येत वाक्यम्, तस्मात् कमान्तरम् । 

“अथ कमोन्तरे कथमवाकयभेदः ?। रेवतोषु ऋत्त वारवन्तीयं 
साम छत्वा पुकामो यजेत-इति अपूवा यागः स्वविशेषणे- 
विशो विधोयते, तेनैकाथेत्वं, विभागे च साकाङ्खत्वमिति 
र्कवाव्वत्वमु पपद्यते । “ननु चथभेदो यागवं पूवः कत्तव्यः, 

रेवतीषु वारवन्तीयं अपूवमिति। नइति जमः, निहेत्त 
` वारवन्तीयरेवतीगुणको यागो विधोयते, न वारवन्तीयनिडत्िः, 
अथात् रेवतोषु वारवन्तोयमभिनिवेत्स्येति, शक्यते च तत् 
निवत्तयितुम्। “उचपरते,-रेवलोनां वारवन्तीयस्य च सम्बन्धो 
न विदितः स्यात्, तच च रेवतीष्वन्यान्यपि सामानि भवेयुः ! 

वारवन्तीयं चान्याखपि ऋच्तु। नेष टोषः,- छत्वेत्यभिनिरहत्तः 
सम्बन्धो यागायोचपते, तेन सम्बन्धो गम्यते, दावप्येताव्े 
छत्वेत्येव शब्दः शक्रोति वदितुम्,-अभिनिद त्ति पूवकालताच्च, 

यथा शोणएमानय--इति रक्तगुएसम्बद्धोःश्वः शब्दे नवानयतो 

विधोयते-इति, न वाक्यभेदो भवति, ण्वमक्तापि द्रष्टम् । 
"नन्वेवमपि बदहवोग्धाः,- रेवत्यः, वारवन्तीयं, तत्सम्बन्धः, 

यागः, पयुकामञ्च- इतिः, नेष दोषः, बद्धवः शरूयन्ते, एकोग्च 

विधोयते, यागो विशिष्टः। “ननु रेवत्योण्पि विधोयन्ते, 
वारवन्तोयमपि, यदि न विधोयेरन्, नेव तदश यागः 

भतीयेत, न द्विधाय विशेषणं, शक्यते विशिष्टो विधातुम्, 

तस्मात् बज्गघु विधीयमानेषुं नैकाध्यम्'। अचोचयते,- अथंः-- 
इति म्रयोजनमभिधोयते, यावन्ति पदानि एकं प्रयोजनमभि- 
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भा. निवत्तयन्ति, तावन्ति एकं वाक्य, न च, अच बनि भ्रयो- 

जननि, न डि, अचानेकस्याभिमरेतस्यानेकं पदं विधायकमस्ति, 

रेवतोष्विति नेतत्कैवलं रेवतीनां विधायकम्, रेवतोघु वार 
वन्तीयमिति। अचापि पददये वारवन्तीयश्ब्दो दितीयान्तः, 

नास्मात् खम्बन्धोऽभिभ्रेतो गम्यते, प्रातिपदिकाथंस्याव्यतिरेकात्, 
छत्वेल्यपि करोतिने सम्बन्धमात्रे पयवसितः परम्रयोजनसम्बन्ध- 
माह ; एवं विशिष्टस्तु यजति्नं पराथंः, तदे कमेषां पदाथानां 
भ्रयोजनं, तस्मादेकवाक्यत्वं ; गुणे पुनः फले प्रकरुप्यमाने अभ्नि- 
षोमसाम्नः कायं वारवन्तीयं, एतस्य च यदग्रिष्टोमसाम- इति 
वाक्यभेदः स्यात् । 

"अथो चपरते, रेवतयादिरुवेविशेघेणविशिटो याग एतस्याभ्चि- 
तो विधोयेतः। तथापि पञ्युकामसम्बन्धात् भिद्येत वाक्यम् । 
“अयेवमुचेयत, रेवतीषु छतेन वारयन्तीयेन पय्पुकामो यजेत-- 
इतिः। नैवं शक्यम्, ऋगन्तरप्रमाणादिशेषद्दा नादैगुण्यं स्यात् । 
ननु इदा नोमेवोक्तंः--शक्यते दि रेवतीषु वारवन्तीयं कत्तम्-- 
इतिः। सति वचने शक्यम्, अरति वचने न वार वन्तीययदणेन 

गद्यन्ते। “वचनं तद्धि भविष्यति, प्रयुकामो रेवतीषु वार 
वन्तीयममि निर्र्तयेत्, ततो यजेत- दति यजतिरनुवादः। 
यदि वचनं रेवतीषु वारवन्तोयसभ्वन्धस्य, सिद्धं कमोन्तरं, 
नाच्रष्टुतो गुणविधिः । “ननु ततो यजेत- इति यागानुवा- 
दात् यागेनास्या ङ्गभरयोजनसम्बन्धो भ विष्यतिः। नैवं शक्यम्,- 
यागं प्रत्यङ्कभावे विधौयमाने पय्युकामं प्रत्यसम्बन्धः, उभय- 

सम्बन्धं वाक्म्मिद्येत। “अथ यागसम्बन्धोग्नृवाद्ः, प्रकरणेन 
चाङ्कताः। नेदमुपपन्नं, प्रकरणाङ्धि वाक्यं बलवत्तर, तस्मात् 

कमातरं, यागगुणकं वा रेवतीषु वारवन्तीयं, तहको बा यागः, 
तच यागपस्तुकामयोः सम्बन्धस्य विधाचीं यजतेरुपरितनीं 

विभक्तिमुपलभामद्े लिङ्ग, न तु रेवतीवारवन्तोयसम्बन्धेस्य. 



भा. 

भा. 
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विधायकं सान्तात्किञ्चित् उपलभ्यते। तस्मात् सवेविशेषणए- 

विशिष्टो यागः, पणुकामस्य विधीयते-इति सिद्धम् । 

“अथ पुनव यागे विधोयमाने, तत् रेवतीषु वारवन्तीयं 
कथं अ्रिष्टामसाम भवति !-इति'। उचपते,--वचनात् अञ्चि 
छोमसाम्नः काये भविष्यति- इति, किमिव द्धि वचनं न 
कुयात्, नास्ति वचनस्यातिभारः । अथ यदुक्तमेतस्येव- इति, 
अननन्तरापे चतं वचनमिति तत्राप्यविरोधादेतद्धमेकस्य- इति 
लच्तणाशब्टो भविष्यति। तसमात् न गृणात्फलं, कमन्तर 
मेवन्धमकमिति,-- सिद्धम् समेष्वेवंजातीयकेषु कमयुत्तं फलम्- 
इति॥ (२।२।९२ अ) ॥ ; 

र । 
सौभरनिघधनयोः कामेक्याधिकरणम् ॥ 

` सौभरे पुरुषश्रुतेनिधनं कामसंयोगः ॥ २८ ॥ -पू०) 
"यो इष्टिकामो योग्न्नाद्यकामो यः खगेकामः, स सौभरेण 

स्तुवीत सव वै कामाः सौभरे. इति समाम्नाय ततः समा- 
मनन्ति,“ हीषिति ठषिकामाय निधनं कुयात्, ऊगित्यन्नाद्य- 
कामाय, ऊ- इति खगेकामाय'* इति। तच विचार्यते, किं 
सौभरम्, -ठष्ेनिमित्त, दीषित्येतदपरं दषेनिमत्तम्, चथ 

सौभरमेव दषटेनिमित्तं । यदा तत् दष्टेनिमित्तं, तदा दीघति 

सौभरस्य निधनं कत्तदयम्- इति (एवं ऊगित्यन्ना द्यकामस्य, 
ऊ--इति खगेकामस्य च तुल्यो विद्दारः)। कथं निधनादपरं 
फलं? कथं वा निधनव्यवस्थाथं अवणम् ?-_ इति, यदयेवममि- 

#* सौभरं नाम सामविरेवः, निधनं नाम पञ्चभिः सप्तभि भगी- 
कि रि र ॥ > 

रुपतस्य सास्रोऽन्तिमो भागः, तिन् निधनं होषादयो विश्वाः 
इति माधवः॥ 
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भा. 

भा. 

सम्बन्धः करियते, दौषिति ष्िकामाय कुयात्- इति, ततो 
निधनादपरं फलं, अवम मिसम्बन्धः, हीषिति निधनं कुयात् 
- इति, तदा निधनव्यवस्थाथे अवणम्, तदा दष्टिकामाय- 

इति सौभरविशेषणं क्रियते, न दीषा सम्बन्धः। 
किं तावत्प्राप्नम् ?- सौभरे निधने रपरः कामो विधीयते-- 

इति। कुतः १। युरुषशतेः, पुष प्रयलस्या ज खवणं भवति,-- 
कु्यात्-इति, तत् टष्िकामस्य हष सम्बन्धे क्त्ये वत्तं 
भवति, न तु सौभरनिधनसम्बन्धे, तच हि साङ्ग सौभरं कुयात् 
--इति प्रयोगवचनसामथ्यादेव सिद्धम्। तस्मात् कुयात्-इति 

- -पुकरूपप्रयलवचनाद् वगच्छामः,--यतरस्मिन्पक्ते युरुषम्रयलव- 
चनमथेवत् ततरोग्यं पत्तः इति, त्र अस्िन्पत्ते अथंवत्, 
निधनादपरं फलमिति; तसमात् सौभरे एकः कामः, भेदेन 

निधनादपि दितीयः कामः-इति। 

अथ वा दष्टिकामाय-इति पुरुषथ्तिः, दष्टं यः कामयते, 
स पुरुषो दष्टिकामशब्देन उचते, तदस्मिन् पन्ते अृतिवि- 

नियोक्रो इतरस्मिन् प्ते पुनः ठष्िकामश्ब्देन पुरुषवचनेन 
सता सौभरं लच्येत, तथा लच्तणाश्ब्दः स्यात् ! अतिलच्तणा- 

विषये च श्रुतिन्याय्या, न लक्षणा; तस्मात् पच्यामो निधने 
दितोयः कामः--डइति। एवं च फलभूयस्त्वं भविष्यति, तस्मात् 

निधने अपरः कामः॥ 

. सर्व्वस्य उक्तकामत्वात् तस्मिन् कामश्चुतिः स्यात्, 
निधनाध पुनःश्रुतिः ॥ २९ ॥ (सि) 

वाशब्दः पत्तं ावर्तयति। न चैतदस्ति, यदुक्तम्,- निधने 

अपरः कामः- दूति, नैवं सम्बन्धः क्रियते,-टष्िकामाय 

हीषिति कुव्यादिति। कथं तद्धि १। हौषिति निधनं सौभरस्य 

--इूति। कयं? दोषो दष्टिकामसम्बन्धे क्रियमाणे, निधनं 
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कुयात्-इति सम्बन्धो न छतः स्यात्, त ईहीषिति निधनम् 

--इति नावकरप्येत, तचोभय सम्बन्धे वाक्यभेदः, तच निधन- 

शब्दः प्रमाद समाम्नातः- इति गम्येत, नचैवंजातीयकः म्माद- 
समाम्नातः- इत्युक्तं, तस्मात् न दोषो दष्टकामेन सम्बन्धः, 
तेन न निधनाद् परं फलम् । 
"अथ दषो निधनसम्बन्े कथम् अवाक्यभेद्ः {-- इतिः, 

उचयते,--ठषिकामाय सौभरम् अस्त्येव, सौरभस्य निधनं 
(सौभरम्रास्िः) अस्त्येव, तच हीषिति कुयात्- इत्येष एवाथा 
विधोयते। तस्मात् अवाक्यभेदः- इति, अतो निधनव्यवस्थेति 
गम्यते। एवमेव ऊगिति, ऊ- इति च वदतम्, स्वैस्य 

सौभरस्य ऊग्टे ् टिखगेकामत्वात् शक्यते कामवचनेः सौभरं 
लच्तयितुम्। किमथे लच्यते !-इति। निधनाथा पुनःशृतिः 
(निधनव्यवस्थां करिष्यति- इत्यथः) ॥ (२।२।१द् च०)॥ 

इति ओभद्रशवरखामिनः छतौ मीमांसाभाष्ये दितीयस्या- 
भ्यायस्य दितोयः पादः ॥ »* »* ॥-- 



खच्. 

भा. 
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दितीयाध्यायस्य टतीयः पादः॥ 

 -*99<< 

अथ ्रहाग्रतायाः ज्योतिष्टोमाङ्गताधिकेरणम् ॥ 
[1 म म क 

गृणस्त क्रतुसंयोगात् कम्मान्तरं प्रयोजयेत्छंयोग- 
स्याशेषभृत्वात् ॥ १॥ (पू) ` 

अस्ति ज्योतिष्टोमः,--“ज्योतिष्टोमेन खगेकामो यजेतः-- 
इति, तं भ्रक्ृत्य श्रयते, “यदि रथन्तरसामा सोमः स्यात्, 
रे्धवायवाग्रान् यद्दान गृह्णीयात्, यदि डदत्सामा खुक्रायान्, 
यदि गजत्सामा, आग्रयणायान्-इति। तच सन्दिद्यते,- 

किं ्रद्ाय्रता विशेषो ज्योतिष्टोमस्य विधीयते, उत कमीान्तरस्य 

रथन्तर साम्नो ह हत्साम्नञ्य १ इति ; यदि रथन्तरसामग्रद्णेन ` 
छदत्सामय्रदणेन च ज्योतिष्टोमोममिधोयते, ततस्तस्य यरद्ा- 

यरताविशेषः, अथ नाभिधोयते, ततः कमान्तरस्य- इति । | 
किं तावत्म्ाप्तम्?--मकरणात्, ज्योतिष्टोमस्य । इति राप ` 

उचते, गृणस्तु क्रतुसंयोगात्-इति, तुशब्दः प्तं वयावत्त- ¦ 
यति, नेतदस्ति,- ज्योतिष्टोमस्य इति। कुतः?। कतुसंयो- ` 
गात्। कथं तदि १। कमान्तरस्येति। “ननु ज्योतिष्टोमक्रतो- | 

रेवेष एवंजातीयको वाद्, रथन्तर सामा इ दत्सामा- इतिः । | 
नेति ब्रूमःः--यदि न छत्लक्रतुखंयोगो भवेत्, ज्योतिष्टोमस्य ` 
वादः, छत्खक्रतुसंयोगस्तु एषः। ` कथं छत्छक्रतुसंयोगो ` 
भवति । कथं वा न छत्लक्रतुसंयोगः?-इति। “यदि । 

रथन्तर सत्ता वा, इदत्सत्ता वा निमित्तं यद्धाय्रताविशेषस्य, | 

ततो न ज्ल्लक्रतु संयोगः,- रथन्तरं इहा र्यादि सामास्ति, । 
ततः शेद्रवायवाथता खुक्रायता च-इति, ततो ज्योतिष्टोमस्य 

गृणविधिः'। अय्य रथन्तरसामसत्ता छद्धत्सामसत्ता वा न 



२ अध्याये इ पादः॥ ` ९.९९ 

भा. निमित्तं, ततः कत्खक्रतुसंयोगः। “यदि रथन्तरसामा- इति 

 कोग्धः?) अयमथः, यदि रथन्तरसाम अस्य विशेषणं ऋतोः 
-इति। कुत, एतत् १। समासपदसामथ्यात्, समधानां दि 
पदानां समासो भवति, सामथ्येञ्च भवति विशेष णविशेष्यभावे, 
असाधारणं च भवति विशेषणं, तचायमर्था. यदि रथन्तरमेव 
साम, इदटेव वा नान्यत्-इति; ज्योतिष्टोमस्य च बहनि 

सामानि गायचरादोनि; तस्मात् न ज्योतिष्टोमस्य वाचकावेतौ 
शब्दाविति। तेन यद्यपि प्रकरणात् ज्योतिष्टोमस्य गुणविधिः 
--इति गम्यते, तथापि तत् बाधित्वा वाक्येन रथन्तरसाम्नो 
डदहत्साम्नख्च भवितुम दहति । 

“ननु यथा ज्योतिष्टोम न रथन्तरसामा, एवमन्योण्पि न 
रथन्तरसामा कञिदस्तिः। उचयते, कमोन्तरं रथन्तर सामकं 
करपयिष्यति एतदा क्वं, यदि रथन्तरसामा सोमः स्यात्- 

इति। “ननु नास्त्यत्र विधायकः शब्दः उचते, अर्ति 
य एषः “स्यात् इति। “आड नेष विधातुम् शक्रोति, यदि- 
शब्द् सम्बन्धात् विद्यमानस्य निभित्ताथनेवंजातीयकः शब्दो 
भवति, न विधानायन- इतिः। अच ब्रुमः, यदेतत् सयदिकं 
वाक्यं “यदि रथन्तरसामा सोमः स्यात्- इति, अच्रावान्तर- 

वाक्यम् अस्ति,- रथन्तरसामा सोमः स्यात्- इति, यदवान्तर- 

वाक्यम् तस्यान्योग्धेः, अन्यञ्च सयदिकस्य, सयदिको न शक्रोति 
विधातुम्, यत अवान्तर वाक्यम्, तदिधास्यति। नच, रथन्तर 

साम्नो इहत्साम्नो वा भावो निमित्तत्वेन अूयमाणो्प्यथेवान् 

भवति ! तस्मात् अविवच्तितो यदि सम्बन्धः, तसं ञ्चा विर्वाच्िते 

पट्दयमिदं (रथन्तरसामा सोमः स्यादिति) शक्रोति रथन्तर 

सामानं क्रतं विधातुम्, यदौत्यनधंकम् । 
अथवा यदि रोचेतेत्यध्याद्दारः। अथ वा ययेतद्धवति,- 

पयसा षाष्टिकं भुञ्जीत, यदि शालिं भुञ्जीत, तत्र दध्युपसि्चेत् 
8 | 



२७० मीमंसा-दशने 

भा.- इति, एवञ्ञातीयकेन वाक्येन शलिभोजनं विदितं भवति, 

एवमचापि विहितं द्रष्टव्यम्, यदि रथन्तरसामा सोमः स्यात्, 

एे्धवायवाग्रान् ब्रह्ान् गृह्णीयात्-इति। (कथं पुनः शालि- 
भोजनम् तेन वाक्येन विहितं भवति इतिः उचते,- 

व्यत्यासेन सम्बन्धः करप्येत, यदि दध्यूपसे चन मिच्छेत्, शालिं 

गुज्ञोत--इति। 
“ननु न खख्वच्छतेः परां लिडःविभक्तिमुपलभामदहे, सिञ्च- 

तेद्ि ताम्परां समामनन्ति इतिः। रिञ्चेः खलु सा परा 
समु्रन्ती कभेरथं गमयति, कामप्रवेदने डि तां मन्यामहे 

-इति, एवनिद्ापि यद्येन्रवायवाय्रान् यहान् गृह्णीयादिति 

यदीतुमिच्छेत् इत्यथैः, ततो रथन्तर खामानं क्रतुं कुस्यात्-- 
इति। “नन्वेवं सति इच्छामात्रं भवेत्, न यद्धायरताविञेष- 

विधानम्'। उचयते, यथा अस्मिन् लौकिके वाक्ये, यदि 
दभ्युपरेचनमिच्छेत्, शालिं मुञ्जीत--इति दश्टषसेचनसंकीत्त नात् 
दध्युपसिक्तं शलिं मुज्जोत-इति तेनेकवाक्यत्वात् गम्यते, एव- 
मापि यद्दाय्ताविशेषसद्कीत्तनात् तेनेकवाक्यत्वाल यद्दायता- 
विशिष्टो रथन्तरसामा गम्यते। अथ वा अच देतुद्देतुमतो लिङ्, 
रथन्तरसामा सोम रेन्रवायवायाां यद्धाणं हेतुः कर्तव्यः-- 
इति। तस्मात् छत्खक्रतुसंयो गात् गुणः कमान्तरं प्रयोजयेत्, 

णवं छत्लकतुसंयोगो्यवान् भविष्यति । 
अपि च पूवण निमित्तेन भवितव्यं, परेण नेमित्तिकेन। 

कथं१। सति द्धि निमित्ते नेमित्तिकं भवितुमद्ंति, न असति, 
यच्च भविष्यत् तत् न सत्, भविष्यच रथन्तरसाम, तत् कथं 

मूवकालस्य यद्ाय्रताविशेषस्य निमित्तं भविष्यति {-इति। 

अपिच निःसन्दिग्धं जगत्सामा कमान्तर, तत्सामान्यादितरद्पि 
कमान्तरम्- इति गम्यते। तस्मात् न ज्योतिष्टोमस्य गण- 

विधानम् -इति॥ 



२ अध्याये रे पादः॥ ९.७२. 

खः रखकस्य तु लि ङ्गभेदात्प्रयोजनाथमृच्येतेकत्वं गुण- 
वाक्यत्वात् ॥ ₹२॥ (सिर) 

भा. तुशब्दात् पन्लोगन्यथा भवति, नेतद स्ति, यदुक्त करत्वन्तरम् 
-इति। कथं तदि? ज्योतिष्टोमस्थेव ग्रहाग्रताविशेषः-- 
ईति। कुतः?। प्रकरणसामथ्यात्। ˆननु एतदुक्त, -वाक्यसाम- 
ध्यात् बत्वन्तरस्य रथन्तरसाम्नो छ हत्साम्नेति'। परि दत- 
मेतत्-ञ्योतिष्टोम एव रथन्तरसामा ह त्मा च-इति। 
“पुनद षितमनेकसामत्वात् ज्योतिष्टोमस्य, विशेषणं रथन्तरेण 

छता वा न प्रकर्पते - इति'। तदुचपरते.- म्रकरपते विशेषणं, 

| ह  द्रथन्तर योरेक रिपिकत्वात्, भवति स प्रयोगः, यच रथन्तरं 

नास्ति; भवति च स प्रयोगः, विद्यमानरथन्तरसामकः, तदेतत 

रथन्तरं सत्तयेवासाधारणत्वात् [वशेषकम्। तस्मात् ज्योतिष्टोम 
एव रथन्तरसामा इउहत्सामा च-ड़ति। 

“अथ यदुक्त पूवण निमित्तेन भवितव्यम्, उत्तरेण नैमित्त 
केनेति'। नेतत्,- नियोगतो भवति दि भविष्यदपि निभित्त, 

यथा वषिष्यति-इति छषिगृ दकम नुष्ठा नम्, अपि च तत् दृष्टम्, 
इदञ्च वाचनिकं निमित्तं, तत् यथावचनं भवितुमदेति। स्यात्, 
--इति चेयं लिङः जिष्वपि कालेषु भवति। तस्मात् भविष्यदपि 
निभित्तम्। यत्तु-जगत्सामेति कमान्तरम्, तत्सामान्यात् 
रथन्तरसामापि कमान्तरम्- इति। जगत्साम असम्भवात् 
कभान्तरम् सम्भवति, रथन्तर साम्नो इहत्साम्नख ज्योतिष्टोम- 

स्याभिधानं, तस्मात् न कमान्तरमिति ॥ (२।३२।९ ०) ॥ 



९.७२ मोमांसा-दशने 

च्च. 

भा. 

अथय अवेषटेः कात्वन्तरताधिकारताधिकरणम् ॥ 

अवेष्टौ यज्ञसंयोगात् कलतुप्रधानमृच्यते ॥ ३ ॥ 
अस्ति राजखयः,--“राजा राजखयेन खाराज्यकामो यजेत 

-इति। तं प्रकत्यामनन्ति अवेष्टिं नामेष्टिम्,--“चाग्नेयोन््ा- 

कपालो हिरण्यं दचस्तिणा- इत्येवमादि । तां भक्लत्य विधोयते, 

--“यदि ब्राह्मणो यजेत वाद्स्पत्यं मध्ये निधायाङ्गतिमाङ्तिं 
त्वाःमिघारयेत्, यदि राजन्य णेन्द्र, यदि वेश्यो वैश्वदेवम्' 
-इति। तच सनि द्ते,ः- कि ब्राह्मणादीनां प्राप्तानां निमि- 

त्तार्थन अवणम्, उत ब्राह्मणादीनामयं यागो विधोयते 
इति। “कथं निमित्ताधता भवेत् १ कथं वा यागविधानम् ? 

--इति। यदि राजशब्दो ब्राह्मणादिष्वपि केनचित् भ्रकारेण, 
ततो निमित्तार्थता; अथ च्त्रिय एव, ततः प्रापकाणि णएवं- 

जातोयकानि खवणणानि। 

किं तावत््राप्तम् {-निभमित्ताधेता--इति, ततः एवं तावदुष- 
वण्यते,- यौगिको राजश्ब्दः- इति, राज्यं यस्य कम, स 

राजा। किं पुनाराजकमं १। जनपदपुर परिरक्षणे, ततशो- 
रणे राज्यशब्द माया वत्तेनिवासिनः प्रयुञ्जन्ते; राज्ञः कमं 
राज्यम् इति चाभियुक्ता उपदिशन्ति; तेन मन्यामहे 

यस्थैतत् कमे स राजा- इति, यथा ये उदमेघं नाम कञ्चित् 
पुरुषं नविदिषुः, तस्य तु पुचरमेदमे चिः- इत्येवं विदुः, शकतुयुस्ते 
यः तस्य पिता, स उदमेघः- इति कर्पयितुम्, उदमेचपुचस्थेवं- 
समभिव्याद्दारो भवति--इति एवं राज्ययो गात् राजशब्दः 

--इति विज्ायते। 

नन् जनपद्प्रपरिरच्तणठत्तिमन् पज वत्यपि च्त्चिये राज- 

शब्द मान्प्राः प्रयुञ्जन्ते प्रयोक्तारः" । न ब्रूमः,- न प्रयुञ्जते इति, 

किं तिं कर्मविशेषनिमित्तत्वात राजशब्दस्य, तद्योगादपि 



र ध्याये ड पादः ॥ ९७३ 

भा. राजशब्दो भवति-इत्येतदुपपादयामः; प्रयुञ्जते च तदुक्ते 

राजशब्द्म् अत्तचियेण्पि, तदस्मिन् उपपन्ने प्रकरणवशात्, यदि- 

शब्दसमभियादाराच्च राजखयस्येव गुणविधानं भविष्यति, न 

ब्राह्मणस्य वेश्यस्य च कमान्तरं विधायिष्यति- इति । 
अथवा असावेलौकिकस्य प्रयोगस्य सावलौकिकेन प्रयोगेण 

विरुध्यमानस्य अप्रामाण्यं स्यात्, अभ्युपगच्छन्ति हि ते जन- 
पदिनः, सावेभौमं प्रयोगम्। अपिचाविप्रमीता लौकिका अर्धा 
विप्रगीतेभ्यः प्रत्ययिततरा भवन्ति, तथा अआयावत्तनिवासिनां 

ब्दाथापायेष्वभियुक्तानामभिव्याद्रतां कमाणि चानुतिष्ठताम् 
अन्तजनपदवा सिभ्यो स्लेच्छेभ्यः समोचीनतर अाचःरो भवति। 

तस्यात् यौगिको राजशब्दः, निमित्ताथानि यवणानि, राज- 
ख्यस्य गृणविधिन्ने कमोन्तरम्- इति । 

एवं भरा ब्रूमः--चवेष्टौ त् खलु क्रतुप्रधानं बाह्मणादिखवण, 
ब्राह्मणादीनामवेष्ियागं विधातुम्, न निमित्ताम् । कुतः १। 
प्राप्तत्वात् ब्राह्यणवेश्ययोः। कथमप्रा्तिः ?। चतिवस्य राज- 
खयविधानात्,-- राजा राजदयेन यजेत- इति । “ननूक्तम्, 

-यौगिको राजशब्दः इति'। एतदप्ययुक्तम्, यतः जाति- 
वचनः- इति। ˆननूभयाभिधाने यदि शब्द सम्बन्धात, प्रकर- 

णाच न कमेान्तरविधानं न्याय्यम्" इत्युक्तम्। अचर उचते, 

--नोभयाभिधानमवकल्पते । कुतः १। यदि तावत् जातिशब्दो 
राजा- इति, ततः तत्कमत्वात् जनपदर्पारिपालने र।ज्यशब्दो 
भविष्यति, तेनायोवत्तेनिवासिनां प्रयोगो न `विरोत्स्प्यति। 

अथ यदि राज्यशब्दः परिपालने नित्यसम्बद्धौ भवष्यति, ततः 

तस्य कत्तति राजशब्दः च्चियजातौ तन्निमित्तो भविष्यति, तच 
आरन््ाणां मयोगो न विरोत्स्यते। तस्मात् न भरयोगदशनाद्भा- 
वपि राजराज्यशब्टौ जातिपरिपालनाग्यां नित्यस॒म्बद्धा[वत्य- 

भ्युपगन्तवम्। को नु खल् निणेयः १। राजजातोयस्य कमे-- 
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भा. इत्यतः परिपालनं राज्यशब्देन उचपते,-- एवं ह स्मरन्तोणभि- 

युक्ताः तस्य कमं- इति >*व्यजूप्रत्ययं विदधति, न तु तस्य 
कत्तति म्रत्ययलोपं वा, प्रतिपदिकम्रत्यापत्तं वा समामनन्ति 
तस्यात र]. कम राज्यं, न राज्यस्य कत्ता राजा। 

“ननु योयो जनपदपुरपरिरच्तणं करोति, तन्तु लोको राज- 
शब्देन अरभिवद्तिः। उच्तेः-योगात् लोकः अयुङ्क्त, परि- 

पालने राज्यशब्दः प्रसिद्धः- इति, सत् परिपालने राज्यशब्दो 

राजयो गात्-इत्यस्माभिरक्त, तस्मात् राजशब्दः प्रसिद्धमलं 

तद्योगात् राज्यशब्दः, तदयोगादपि ब्राह्मणएवेश्ययोः राजशब्द 

प्रयुज्यते ; न त्वेवं सर न्ति.-र।ज्ययोगात् राजा-इति। 
ˆ यत्तक्तम्, अनुमानात् राज्यस्य कत्ता यः स राजा, यथा 

ओओदमेचेः पिता उदमेघः- इ ति'। उचपते,-अनुमानात्प्रयोगो 

बलवान्, राज्यस्य कत्तारं राजा- दइत्यनुमिमीमद्द, च्चये तु 
भ्रत्यत्तं प्रयुञ्जानान् उपलभामद्े। तथा योगमप्यनुमिमीमद्े, 

--राज्यस्य कत्ता राजा-इति; राज्ञः कम राज्यमिति तु 
स्मरन्ति; अनुमिमानाश्च स्मृतिम् अनुमिमते स्य, सयरन्तस्तु 

म्रत्यच्तममलभन्ते, तेन तत्र ख तिबंलीयसी- इ ति। “चाद,- 
यो यो राञयं करोति, तच राजशब्टं प्रय॒ञ्जते, न यत् राज्ञः कमं 

तद्राज्यमिति, तेन मन्यामहे, राज्ययोगो राजशब्दप्रहत्तौ 
निमित्तं, नतु राजयोगो राज्यशब्दमत्तौ-डइति'। न ब्रूमः, 
-- प्रयोगात् वयं राजयोगं राज्यशब्द प्रहत्तौ निमित्तमवगच्छामः 

-इति, कथं तद्धि?- स्मरणात्, प्रयोगाच स्परतिबेलीयसी, 
भरयोगाङ्धि स्मतिरनुमोयेत। 

# सिद्धान्तकौमदीक्नतसत, ° पत्यन्तपरो डि तादिगभ्योयक् (५।१।९य२८= 

एा०) इति स॒चौयं ^ राजाऽसः इति वात्तिकमनुसुत्य राज्ञः कम्म राज्य 

नित्य यकप््ययं विद्घाति। उभयतच्रेवायक्यमिति पक्रतसङ्कतिः। 
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अपि च राज्ययोगस्य निमित्तता व्यभिचरति, जनपद- 

परिपालनमकुवेत्यपि राजेत्यान्धा बद् न्ति-इत्युक्तम्। “ननु 
राजयोगात् राज्चम्- इत्येतदपि वयभिचरति,-न हि राज्ञः 
स्यन्दितं निमिषितच्च सवं राज्यम्- इत्युच्ते" यदि वयं 
भ्रयोगान्निमित्तमावं ब्रूयाम, तत एवमु पालभ्येमह्धि ; स्त्या 

तु वयं निमित्तभावं ब्रूमः, तैन यत् यत् राजजातोयस्य कमं 
जात्या विषेष्यते, तत् राज्यमित्यभ्युपगच्छछामः। यत्तू्तम्,-- 

आना अपि राज्ययोगात् राजानमभ्युपगच्छन्ति- इति, परि- 

तमेतत्, प्रयोगो दुबलः स्मतेः-इति। यदुक्तम्, आयी 
वत्तनिवासिनः, प्रमाणमितरेभ्य चचारेभ्यः-इति। तुर्यः 
शब्दप्रयोग चा चारेषु-इत्युक्तम्। तस्मात् जातिनिमित्तो राज- 
शब्दः, एवञ्चेत् ˆ यज्ञसंयोगात्" (त्तचियस्य राजखयेन), याग- 
विधिरवेषिः-इति॥ (२।२।२)॥ 

्राचानस्य विधेयचाधिकरणम ॥ 

आधाने सवशेएत्वात् ॥ ४ ॥ 

इदं समामनन्ति,--" वसन्ते ब्राह्मणो चग्रीनादधीत, गरीष्म 

राज्यन्यः, शरदि वेश्यः इति; त सन्दिद्यते, - किं ब्राह्मा 
णादिशवणं निभित्ताधं, ब्राह्मणादय आदधाना वसन्ता{द- 

ष्वाद्धीरन्-इति, उत ब्राह्मणदीनामाधानं विधौयते ?-- 

इति। कथं निमित्ताधता स्यात्? कथं चाधानविधानम् 

इति। यदि ब्राह्मणो वस॒न्ते-दइतिपददयं परस्परं सम्बद्ध, 

ततो निमित्ता अवणम्। अथय ब्राह्मण अआआदधोत- इति, 

अधानविधानं ब्राह्मणस्य । एवं राजन्यादिष्वपि । 

किं तावत्प्राप्तम् १-निमित्ताथं अरवणम्-इति। कुतः १। 

निमित्तसरूपा एते शब्दाः । किं निमित्तसारूण्यम् १ । ब्राह्मणा 
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भा.दीनां वसन्तादिभिः समुच्चारणम्, दच्चाविदितं वेद्यते-इति। 
“ननु ब्राह्णादोनां चादघतिनाप्यस्ति समुचारणम्'। वाद- 
मस्ति समुच्चारणम्, नत्वमोषाम् अधानसम्बन्धो न विदितः। 
केन भ्राप्तो विदितः? इति। कामथ्तिमिः। काः काम 
खतयः १। (अभरिद्दोचं जुज्यात् खगकामः, “दशेपूणमासाभ्यां 
खगकामो यजेत --इत्येवमादयः। कथमाभिः अ॒तिभिराधानं 
प्राप्नम् !-डइति। उचते, सामथ्यात्,-यथा अ्चिद्ोचमभि- 

निवेत्येते, तधा कुयात् ; यथा दशपूणेमासावभिनिवेत्यते, तथा 
कुयात् ; न च, गा पत्या हवनोयान्वा हायेपचनादिभ्यो विना, 
एतानि कमाणि सिद्धान्त, समामनन्ति हि,- यत् अआदवनीये 

जुद्धोति, तेन सो्स्याभोष्टः प्रीतो भवति- इत्येवमादि ; 
तेन सामथश्यादे तदुक्तं भवति,- आ दवनोयादि कत्तं्म्- इति, 
तच्चाघानेन विना न खिद्यति-इत्याधानमपि कत्तव्यम्- 
इत्यवगम्यते। तत् केन कत्तयम् १। यस्य कामय्यृतयः। ताञा- 

विशेषेण ब्राह्मणादोनाम्। तस्मात् चअमोषामाधानसम्बन्धो 
विदितः-इति। अपि च, उभाभ्यां ब्राह्मणादीनां सम्बन्धे 

विधोयमाने वाक्यम्मिद्येत! न हि, तदानीमेकोग्यंः विधीयते! 

अतो निमित्ताथाः जुतयः - इत्येवं प्राप्तम् । 
एवं पराप्ते ब्रमः," आधाने सवेशेषत्वात्' मरापकाण्याधानस्ये- 

तानि खवणानि। कुतः?। सवकमण्णं शषभूतम् अाघानम्-- 

इति न श्रतिलिङ्गादीनामन्यतमेनोचते, किं तद्धि, अ्नोनां 
सुवे शेषत्वात्, तच्छेषत्वाच्च आधानस्य । किमतः १। यद्येवम्, 
अभ्रयः कामश्रतिभिः प्राध्रैवन्ति, न च्राधानम्-इति। “ननु 
चग्रीनामभ्युपाय आधानम् इति'। उचते, नेतेषामञ्जने 
अधानमेवेकोग्भ्युपायः, किं तद्धि यथान्येषां द्र्याणाम् उत्पादने 

# ^प्रतीतो भवति--इति का० करौ० युं°॥ 
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भा. क्रयणाद्यस्चाभ्युपायाः, एवमभ्रोनामपि- इति न नियोगतः 
उत्पाद्नमेव, तेन परे आधानं प्राप्रोति, पच्तेन; यतरस्िन 
पत्ते खप्रा्धिः, ततरः पत्त उत्पत्तिं प्रयोजयिष्यति ब्राह्मणादौ 

नामाघानस्य, ब्राह्मण आत्माधमाद्धीत- इति यदा एतद्वनं, 

तदा आत्माथंमेवाह्िता आहवनीयादयो भवन्ति, नान्यथा । 

एवं च सति, न छ्रिमेण याचितेन वा कमाण्यञ्रिद्दोचादी- 
न्यनुछातव्यानोति गम्यते; तेन अहटविम एव केवलोगभ्रिस्ते षां 
साधकः- इति निखोयते कथञ्च आत्माथेता आधानस्य 
गम्यते 2 इति कच्चमिप्राये हि क्रियाफले अआदधीत- 

इत्येतदातमनेपदं सम्भवति। असत्यस्मिन् वचने कामगुतिपरि- 

ग्रहे नाघानस्यात्माथता भवेत् । 

अपिच सतोषु एताखाधानश्रृतिषु न कामश्रूतयः शङ्लुवन्ति 
` अपराम् अआघानरूतिं कर्पयितुम्, यधा प्राक्षस्य आधानस्य 
पुनःृतयः एता भवेयुः, सतीषु एतासु च्राधानश्चतिम् अपरि 
गृह्छन्तः कामञ्रतयोगशक्यान् अश्रिद्धोचादीन् वदन्ति इति 

परिगृह्णोयुरधानश्चतं; सतीप्वेतासु येषामाधानम् उक्तम्, 
तान् अधिज्लत्योत्तरकालाः कामश्रूतयो भवन्ति-इति गम्यते । 

“अत्र आद,--अस्ति केवलस्य च्राघानस्य विधायिका सुतिः, 
--* णवं सपलं भ्वातुव्यमवत्ति सते, य एवं विद्रान्रिमायत्ते- 
डति. तथा भ्रा प्तस्य निमित्तानि ब्राद्यणादनां खवणानि 
भविष्यन्ति। “उचयते, सम्भारविधानाथा पुनः श्रृतिरेषाः। 
न- इति ब्रमः, भिन्नं हि इदं वाक्यम् सम्भारविधानवाक्यात्, 
अन्यो हि अथ याधत्ते इति, अन्यः अप उपदटजति--इति, 
रक।थेविधाने हि एकं वाक्यम् भवति, भिन्नो चेमाव्ा, तस्मात् 
अत्र वाक्यभेदः इति") 

उचपते,-- वसन्ते ब्राह्मणोन््रीनादं घीतेत्यस्यां तौ सत्यां 
पूनः-खृतिः केवलस्याधानस्य अविधायिका, चपामुपसजञ्जंनन्त् 

॥.8 



९७८ मीमांसा-दश्ने 

भा. विधीयते, तदेक्धिन्नय विधीयमाने नानेका्थै भवति। “नन् 
अआधानस्येतद्विधानं, गुणाधा सा पुनःश्तिःः। नइति ब्रुमः, 
-सा ब्र।च्मणादिसम्बद्धा प्रधमा ग्यृतिः, इयं केवला पुनःञ्यूतिः। 
कुतः{। सा हि शब्देन विदधाति, तत्न लिङमुच्चरन्तीं 

पश्यामः, इयं प्रशस्तमाधानम् इत्याद; ततः प्रशस्तता- 
माधानस्यानुमन्यामद्े। एवं च, वसन्ते ब्राह्मणोग््ीनाद् धौत 

-इत्येषा विधायिका गुतिः- इति ब्रमद्े, नेतरत्प्रशंसा- 
वचनमसमत्पच्तं बाधते, शक्यते हि अन्येन विदितं अन्येन 

प्रशस्तम् इति वदितुम् । यदि त्वेतत् विधायकम्-इल्युचे्रत, 

ततोग्स्य्त्पच्चं विरुद्धोत। कथम् ?। अज्ञ(तस्य ज्ापनं विधानमे. 

तत्, यदि प्राशंसावचनेन अपूव विन्ञाप्येत, तदा डा नापू 
ज्ञापितं भवेत्, तचापूवेज्ञापनवचनः शब्दः उपरुधथेत ! न त् 
लिङग विद्ते भ्रशंसावचनमुपरुध्यते, विह्धितेण्पि हि वाका 
न्तरेण प्रंसावचनमवकरुपते। अपि च यत् ङिङा विधानं, तत् 
शल्या, वाक्येन तु प्रशंसा गम्यते, शति वाक्याद्भरोयसी। 

“ननु इदमपि वाक्यम्.-ब्राद्मणोन्ग्रोनादधीत-- इतिः) 

उचते,-खपदाथेम् अच शतिः विदघात्याधानं, ब्राद्यणादिः 
सम्बन्धेन परपदाथं प्रशंसति,-य एवं सपलं न्ातुयम् अवत्ति 

सद्ते- इति । “ननु अनेकगृणविधानं त्वया वाक्येना्य्व{खतं 
भवति'। नेष दोषः, चअगृणएविधिपरे दि वाक्ये भवत्यनेकः 
गुणविधानम्. इत्युक्तः “` तह्ुणास्तु विध्नोयरन् अविभागात् 

विधा न चेदन्येन श्टाः' (<३)--इति। तस्मात् ब्राद्मणादि 
संयुक्ता विधायिका श्युतिः, इयमपि केवलस्याधानस्य पुनःशृतिः 
सम्भारविधानमुपक्रमितम्- इ।त सिद्धम् । 

यत् उक्तम् (९९६ । ९.०), अनेकगृणविधाने वाक्वम्भिद्येत 

-इति, वदोमौ गुणविघधानवि{श्टौ विधौयेयातां, भवेत् ववद. 

भेदः, दाभ्यान्तु विशेषणाभ्यां विशिष्टमेकमा धानं विधायिष्यते, 



२ अध्याये ₹ पादः॥ १७९. 

भा.तेन न भविष्यति वाक्यभेदः तस्मात् ब्राह्मणदीनामाघानस्य 

प्रापकानि यवणानि-इति सिद्धम् ॥ (२।२।३२अ०॥)) 

अथय दाच्तायनादगैनाम् गणताधिकरणम् ॥ 

ख. अयनेषु चोदनान्तरं संन्नोपवबन्धात् ॥५॥ (प्र०१॥) 

भा. दशेपूणमासौ प्रहत्यामनन्ति,-* दा च्तायणयज्ञेन यजेत प्रजा- 

कामः, साकंप्रस्याप्येनः यजेत पयुकामः, संत्रमयङ्ञेन यजे 

तान्नाद्यकामः-इति। तच सन्देहः, किं दशपुणमासयोरेव 
गृणात्फलम्, उत कमोान्तरम् एवञ्ञातोयकमिति १। किं प्रापतं 

--कमेन्तरम् इ[ति। कुतः १। संज्ञोपबन्धात्, यद्यपि प्रकरणात् 
यजतिशब्दा् स एव पूवग्रछतो यागः- इति गम्यते, तथापि 
नासावेवंसंज्ञकः- इति यागान्तरं विधेयं गम्यते॥ 

ख  अगुणाच्च कमचोदना॥ ६ ॥ (पृ०र२॥) 

भा. न च, अत्र गुण उपरुध्यते क्त्, यदिधानाथोा चोदना 

भवेत्, यद च न यागान्तरम्, अआनथेक्यमेव। अपि च, यदि 
गृण उपबध्येत, ततो यागगृणसम्बन्धो गम्यते इति तदनृष्ानं 

विधोयेत- इति अनन्बध्यमाने यागमाचं गम्यते- इलति तद्न् 

छानं विहितं गम्यते ॥ 

ख समाप्तं च फले वाक्यम् ॥ ७॥ (पू०३॥,) 

भा. इतस कमेान्तरम्। कथं १। फले समाप्तं वाक्ये प्रजाकामो 
यजत- इति, प्रजाकामस्य याग उपायो विधौयते; विधीयते 

चेत्, कमे1न्तरम् ॥ 

*# साकंप्रस्थायीयेन इति का० क्री° पाठः| 
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च्च. 

भा. 

भा. 

ना. 

श्त. 

भा. 

विकारोवा प्रकरणात् ॥ ८ ॥ (सि०।]) 

द्शपूणमासयोरेवाधिकार एवञ्ञातोयकः स्यात् दाक्तायणः 

यज्ञादिः, एवम््रकरणमनुग हतं भवति ॥ 

लिङ्गदणशंनाच्॥ < ॥ (सि° ह° ॥) 

लिङ्गमपि एतमथं दशयति,“ विंशतं वाणि दशपणः 
मासाभ्यां यजेत, यदि दटाच्षायण्याजो स्यात्, अथा अपि 

पञ्चदशैव वधाणि यजेत, अच द्धि एव सा सम्पाति, दे ह 
पौणएमास्यौ यजेत दवे रमावस्ये, यज द्धि एव खलु सा सम्पत् 
भवतिः. इति। यदि दाक्तायणयन्लो दशेपूणमासावेव, णवं 

तदि चिंशत्सम्पदा प्रयोजनं, ततः तस्य वत्रिंशत्सम्पद्नुयद्यो 

युज्यते, तस्मात् अपि न कमेान्तरम् ॥ 

गुणात्संज्नोपवन्धः ॥ १० ॥ (आ नि°॥) 

यदुक्तं संहो पवबन्धात् कमोन्तरम् इति, यदि दाच्षायणशब्टों 
न केनचिदपि प्रकारेण दशेपूणेमासवचनः शक्यते कर्प{यतुम्, 

ततः उचेयत कमेन्तरम्- दतिः; शक्रोति तु ्ाढत्तिगुणसम्बन्धा- 
ददितु--अयनम्-इत्या्टत्तिः उचयते, दत्तस्य इमे टात्ताः, 

तेषामयनं दाच्तायणं। कः पुनदंच्ः?। उत्सादौ। तथा 
साकंप्रस्थाप्येग्पि,- सद्म्रस्थानं गुण सम्बन्धः, एवं सवेच। शक्यते 
चेत् दभेपूणमसथोगुणसम्बन्धो वदितुम्, किमिति स एव यागः 
भ्रतीयमानोगन्यः- इत्युच्ते १ किमिति वा मकरणं बाध्यते १॥ 

स्मात्तिरविर्िद्ा॥ ११॥ (आ नि २॥,) 

यदुक्तम्--फले वाव समाप्तम्, प्रजाकामादेयागानुष्ठानं 
विधोयते-दति; नेवम्, अवशिष्टा फले खमास्षिः, यानि 



२ अध्याये इ पादः। १८९ 

भा. अन्यानि मुक्तसंश्यानि गृणे फलस्य विधायकानि वाक्यानि 
गृणस्य फलवचनानि पयेवसितानि (यथा द्भ्ना इद्धियकामस्य 
जह्यात्, इत्येवमादीनि). तेरेतद विशिष्टम्. अत्रापि हिः 
गुणात्फलम् उचयते । “कथं नेतदेवं सम्बध्यते, प्रजाकामस्य 

यज्ञमनुतिषठेत्- इति ?। कथं तद्ध प्रजाकामस्य चाह न्तियज्ञ- 
मनुतिष्ठेत् दति, अह त्तियज्ञः- इति यज्ञा त्तसम्बन्धोगनु्टा- 
तव्यो नििंश्यते, न यज्ञः १। तस्मात् ्रहतयोदं शेपूणमासयो- 
गणात्फलम् उचते, न यागान्तरं विधीयतं-इति। एवं 

साकंप्रस्याप्ये संक्रमयङे च द्रट्वयम-डइति॥ (२।२।४अ०॥) 

अथ द्यदेवताय॒क्तानाम् यागान्तरताधिकरणम् ॥ 

ख. संस्कारशचाप्रकरणऽकम शब्दत्वात् ॥ १२॥ (प्रः पु०॥) 

अनारभ्याधौयते किच्चित्,- "वायव्यं ऽवेतमालभेत भूतिः 

कामः,। सौथं चरं निवपेत् ब्रह्मवञ्चसकामः'; द्शपृणमासयो- 

रप्यामनन्ति, -“ईषामालभेत, चतुरो मुषटोन्निवेपति--इति। 
तत्र अयमथः सांशयिकः,- किं दशपूणेमासिके अ्ालम्भे आलम्भो 
गुणविधिदंशेपूणेमासिके च निवापे निवापो गुणविधिरुत न 
प्रछतिमपेच्तते इतरद्चतवर्ेति? यदा न प्रकछ्लतिमपेत्तते, 

तदापि किं यावदुक्ते, उत यजिमतो एते कमणी- इति ९। 

किं तावत् प्रां? प्र्तयोरालम्भनिवापयोगुणविधी-- 
इति। कुतः १। अकमशब्द्त्वात्, न अत्र कर्मणो विधायकः 

भा. ~| 

^ अत्रप्यन्यत् गुणात् फलमिति पाठः का० की पु०। 

†{ भूमिकाम इति क(० की° पाटः। 
{ ईषा शकटगतो नाङ्गलवद्ोधेः काषवि्रेवः। तस्या आलम्भः 

स्पे इति माधवः । 



॥ि € 
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भा. 

भा. 

शब्टोग्स्ति। “ननु आलभेत निवपेत् इति च'। नैतौ 

विधातारौ अविदितस्याथैस्य वक्ता विधायको भवति, न 
(र 9 € श २। € 

चेतयोरविदितोग्यः,- आलम्भः कत्तव्यः, निवापः कत्तयः-- 

इति। तस्मात् अनुवदितारौ । किमधम् अनुवद् तः १। लम्भने 
श्वेतं विधातुं, निवापे च चरम्। तस्मात् न अआलभ्भान्तरं 
निवापान्तरं च; प्रहतयोरेव गुणविधो- इति ॥ 

यावदृक्तं वा, कमणः अुतिमृलत्वात् ॥ १३॥ 
(दि° पृ०॥) 

न चैतदस्ति, प्राृतयोगणविधो इति, किं तहिं आलः 
म्भान्तरं विधोयते इति निवापान्तरञ्च, यदि आलम्भनिवापौ 

विधोयते, तनो न प्राछतौ नौ विदितौ । यदि न विधीयेते, 

ततः भ्राक्तौ लच्येते, यावालम्भनिवापौ कत्तयौ-- इति, ततः 
तौ लच्तयित्वा भ्वेतो विधानव्यो भवति, चरु, तौ च भूति- 
कामस्य ब्रह्मवचेसकामस्य च-इति दावष्यथा विधियौ स्यातां, 
तच वाक्यम्भिद्येत) अथ वा योण्सौ विधायकः शब्दः, स 

लच्तयितव्योपयुक्तः इति विधायकाभावारेकोग्प्यथा न शक्यते 
विधातुम् । अथस एव लक्षयिष्यति, तेनैव च विधायिष्यते 
गुणः-डति'। न, मिथो विधानलच्तणसम्बन्धोःवकर्पते । ^अथ 
धात्वथाग्नुवादः, प्रत्ययो विधातुमिष्यते इत्यु चयते, - य चा- 
लम्भः स॒ एतद्भुणः क्तव्यः -इति'। तथापि न भाक्तो लच्येत, 

लौ किकोग्पि हि आलम्भोःस्ति, म्रत्ययाथग्नुद्यमाने भरारतो- 
प्नूदयेत इति, ख द्धि कन्तव्यो निज्ञातो न लौकिकः, अतो न 
प्रारतानृवादो घटते. इति यावदङ्गं (ओआ्लस्भमातं निवाप- 

मातरं च) अपूव कत्तव्य, कमणः गतिमूलत्वात्, - अतिमूलं हि ` 
कम - इत्युक्त, -चोद नाल क्तणोग्धा धमेः-- (३)-इ ति ; तस्मात् , 
कमान्तरे ॥ | 



२ अध्याये ३ पादः ।॥ ९८्द् 

दः यजतिस्तु द्रव्यफलमोक्तसंयोगादेतेषां कर्मसम्ब- 
न्धात् ॥ १९॥ (सि ॥) 

भाः यदुक्तः न भाछतयोगुणविधी-- इति, एतत् गह्णीमः। यत्त 
उक्तम, आलम्भमात्रं विधौयते, निवापमाचरं- इति एतद्प- 
जानोमद्े, यजिमती एते कर्मणी- इति। कत; १। द्र्य 
फलभोक्त संयोगात् (द्रवयदेवतासंयोगात्) दव्यरेवतासंयोगो अच 
विधोयते, भूतिकामस्य ब्रह्मव्सकामस्य च| कथं१। नद्ध 
ट्मव उचते, -वेतम् आलभेत इति, यद्धि चयेतावदेव 

उचत, ततः वतालम्भसम्बन्धः अवगमयत, इद द्धि ऽवेतं 
वाय्यमालभतत्युचपयरते, तेन भवेतवायव्यसम्बन्धो विधीयते 
यथा परं वयेति पटवयथनसम्बन्धो विघेयोग्वगम्यते. परं दोषं 
वयेति पटस्य दौघता विधीयते टोघशब्द् प्रयोगात्, एवमि 
हापि सौयवायव्यशब्द्प्रयोगात् दरयद वतामिसम्बन्धो विधेय 
`इति गम्यते, इतरथा देवताशब्द् प्रमाद्समाम्नातः- इति 
गम्येत । 

“ननु चापि श्वेतं वायव्यं क्यात्, तं चालभेत- इूत्यर्थदय. 
विधानात् भिद्धेतेव वाक्यम् । न,--इत ब्रमः, न चचाल 
त्यस्यायमतिभारो, यत् द्रयदे वतासम्बन्धेन प्रुषप्रयलं ब्रयात 
तं चालमेतेत्यथ विशिष्टं : ओल्यैव ह परुषम्रयलो { वशिष्टो गम्यते 
वायन च दूयद्वताञ्रयः- इति न अत्र दाभ्यां वाक्याभ्यां 
प्रयोजनं, यधा रक्तमश्वं योजयेति यदा गृणविधिपरं भवति 
वाक्यम्, तदा दाभ्यां वाक्याभ्यां प्रयोजनं, गृणदय वधाने ; अथ 
श।णएमानयेत्युचेपत, तत्र गृणविधिपरेर्मपि वाक्ये पयवसिते 
एव गुणय विधान, त्येव विशष्टमृण द्रव्यस्य प्रतोतत्वात्, न 
भवत्यकस्य वाक्यस्य अतिभारः, एवनमिद्ापीति सम्बन्धस्य 
नङभिः पदेविशिष्ट एक एवोचाति- इत्येकत्वं विभज्य 
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भा. 

भा 

भा. 

मानानि च अच पदानि साकाङ्काणि-इत्युपपन्नमेकवाव्यत्वं, 
न च, यागमन्तरेण देवताये द्रव्यं सङ्कर्षितव्यम्,- इत्येष 

सम्बन्धोवकर्पते । तस्मात् य {जमती एते कमणी- इति ॥ 

लिङ्गद् शनाच्च ॥ १५ ॥ ˆसि° हे ॥, 

लिङ्गं खस्वप्येतमथं दशयति, सौमारौद्रं चरू निवेपेदिति 
प्रछ्णत्य, परियिते याजयेत् इति परिखयणविधिः, एतस्य 

वाक्ये यजतिशब्देन सद्धोत्तनमवकरपते, यदि यजिमती एते 

कर्मणो ; अथ प्रह्लतौ गुणविधानं यावदुकं वा, यजतिशनब्देनानु 
वादो न अवकर्पेत! तस्मात् अवगच्छामो यजिमतो-डइति॥ 

(२।३।५अ०॥) 

अथय वत्सालम्भादीनां संस्कारताधिकरणम् ॥ 

विशये प्रायदशनात् ॥ १६॥ 

किम् इद उद्ाद्रणं१। न तावत् खूतेणेव परिगृद्योतं, यथा, 

“अवेष्टौ यज्ञसंयोगात् क्रतुप्रधानम् उचते' (२।३।३ ख०)- 

इति। नापि च साध्यं प्रतिज्ञातं, यथा, (अयनेषु चोद्नान्तरम्' 

(२।३।५ ख०)- इति। केवलं विशये (संशये) प्रायदशेनं 

देतुः- इति निइिच्यते, कस्यायं हेतुः इति न विजानीमः। 
प्रछतं यजिमदेतत्कम- इलि, तदपि न सम्बध्यमानमिव. 

पश्यामः, तदेतद् गमकं सूचमेव तावद् नथकंम्। अथ का अच 

प्रतिज्ञा? क्यु सन्देदह?- इति वक्तव्यम्। ठत्तिकारवचनात्, 

प्रति्वां संश्यच्च चवगच्छामः। अच भगवानाचाय्य इदमुदा- ` 
हत्य“ वत्समालभेत, वत्सनिकान्ता ह पशवः- इति, इमं 

संशयमुपन्यस्यतिस्म, “कि यजिमद् अधान एष आलभतिः, 

उतालम्भमावचनः- इति ?। उपपद्यते चैतत् उदाहरणम, 



चख. 

भा. 

भा 
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संशयश्च । तच च पूवेपक्तं प्रतिजानीते,“ यजिमद्मिधानः' 

-इति। इटं तु प्रत्युदाहरणं पूवस्य अधिकरणस्य, न 
अर प्वपक्तेण अतीव भयोजनं, तथापि पुरुषाणाम् चा वचवुद्धि- 
विशेषानालोच्छ भवत मन्दानां सामान्यतोददटनाप्याश्ङ्ा, 

सापि निवत्तनीया, न हि, मन्द्विघेण टस्िकेनापि दष्टो 

न्नियेत न जातुचित् कदापि, तच चिकित्सा नादरेण कत्तेद्या 
भवेत्! अतस्तां निवत्तयितुम् पूवेपत्तमु पन्यस्य तस, चालः 
भतिरद्माभिः प्राणिसंयुक्तो यजिमदभिधानो दृष्टः, अयमपि 
अलभतिः प्राणिसंयुक्तः एव, तेनायम।प यजिमदचन एव-- 
इति भवति कस्यचित् आशङ्गा। अथ वा यजिमदभिधानो द्रष्टः 

आलभतिः प्राणिसंयुक्तः, तस्य अयमनुवादो वत्स[वधानार्थः, 
तथा च फलम् न कल्पयितद्यं भ विष्वति-ड [त । 

एवं प्राप्ते ब्रूमः,-अस्तिन् संशये व्मालम्भमाचरं* संसकारः। 

कुतः १। प्रायद्शेनात्, यच अन्यान्यपि संसकारकमाणि भ्राय- 

भतानि-इत्युचयन्ते, ततरतदपि शूयते । प्रायाद पि चाथनिख्यो 
भवति, वथा, अयप्राये लिखितोग्ययः- इति गम्यते। “ननु 

लिङ्गं भरायदशनं, कथम् अनेन सिद्धिः? डतिः। उच्परते,- 
यथा भरायद्शनेन सिध्यति, तथा वण्यितव्यम्। “कथं च भ्राय- 
दशेनं हेतुः £। न्यायतः भ्राप्तौ सत्याम् । कः युनन्योायः?। 
देवतासम्बन्धाभावात् न यागवचनो्टर्टाथत्वाच,- वत्स आ- 
लभ्यमानो गां प्रस्तावयविष्यति-इति। तस्माद् वंन्यायभर।प् 

भ्रायदशेनं द्योतकं भवति। तस्मात् ालम्भमाचरं संक्तारः ॥ 

अथवादोपपन्तश्च । १७॥ 

अरधेवादश्चं भवति,-“वत्सनिकान्ता दि पशवः- इति, 

# आनम्भख स्मशरूपः | 
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भा. यद््मात् वत्सम्िचा पशवः, तस्मात् वत्स अलब्धव्यः-इति, यदि 

गां प्रस्तावयतुम् अालमभ्यते, तत्र एतद चनम् अवकर्पते, अध 

संप धतुम्, तत्र एवञ्चातीवकं वचनं नोपपद्येत ! तश्याद्फ 

अदम्भमात्रं संक्कारः- डति सद्धम्॥ (२।३२।६अ०॥) 

नेवारचरोराधानायताधिक्षरणम् | 

4 अ = र्मे < ख. संगुक्तश्वयशब्देन तदथः श्ुतिसंगखोगात् ॥ १८ ॥ 

भा. चरति अभ्रिः, तत्र नवार श्॒रुभवति,--इत्युत्का, यदेनञ्चर- 
मुषदधाति- डति समामनन्ति। तच सन्दिद्यते,- किं चरय्या- 

गाथा (वामं क्त्वा अवशिष्ट उवधातब्यः), उत उपधाना 
एव ?--इति। यागाथंः--दति ब्रूमःः--चरोद्धि परसि कार्य 
यागो नोपघानम्। (उचते, यद्यपि यागाथेता चरोः भसद्धा, 
तथापि रेवतावचनसम्बन्धाभावात् यजतिशब्ट्ासम्बन्धाच न 

यागाथता दति गम्बते'। तदुचपरते,--तस्थैव वाक्यशे यते, 
--“ ददस्पतेवा एतदन्नं यन्नीवाराः- इत, तेन देवतावचनेनं 

सन्निदधते नेकवाक्यता भेविष्यति--इति ह दस्पतिदे वताक उप 
धातखः-दति। तस्सात् वागा्थंश्चरुः- इत्येवं प्राप्तम्। 

एवं माते ब्रमः, संदुक्तस्त्वथेशब्रे न (का व्यैशब्डेन उण 
दधातीति) ˆतदथेःः एव स्यात् (उपधानाथः) । उपदधाति- 

ना चास्य प्रत्य क्तमेकवःक्यत्वम्, परो चतं दे वतावचनेनानुमेयम्, 
चरमुषदधाति- इति [द प्रत्य वाक्छम्। वाद्स्पत्यमुप- 

दधाति इत्यानुमानिकम्। तस्मात् छत्ख ख॒रुरूपधातव्यः, 
तत श्चत् किञ्चत् इज्ययां विनियुज्येत, तदन्यत्र यतम् अन्यत 
छतं भवेत् । यत्तु ब{हस्पत्या नोवाराः- डति, अथ॑वादः ट । 
इ(त। यत्तक्त,-असिद्खा चरोयागाथता- इति, भसिद्धिवाकये 
बाध्यते। तस्मात् उपधानाथंः--इति सिद्धम्॥ (२।२। ७ ० ॥) 
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त्वादुपाक्ी वतस्य पय्यश्चकरणगणकरत्वाधिकरणम् ? 

पाल्लीवते ठु पवेत्वाद्वच्छदः॥ १६ ॥ 

त्वाष्टं पःलोवतं विधायेदम् चयते, यल् * पय॑ ह तं णलोवतम् 
चत्डटनन्तिः- इति। तच सन्देहः, किं त्वष्ट्स्य पय्यै्चिहतस्येष 

उल्सगा विधीयते, उत तस्मात् यागान्तरम् ?--इति। यदि 
पथे्चिकछलतम् उत्छजन्त- इति पद्यं परस्परेण सम्बडु, ततः 
त्वाषटस्योत्सगः, चथ पालीवतशब्द उत्खछजतिना सम्बध्येत, ततो 

यागान्तरम् । 
किं तावत् प्राप्तम् ?--यागान्तरम्-इति। कुतः?। पदः 

त्वारः पालोवत श्रु, उभयविशेषणवि शिः कथं पालीवतश्ब्टेन 

अनुदेत। “अपि च त्वाषटस्योत्सग विधीयमाने पर्व्ययिटतम् - 
इति विशेषणं न चअवकल्येत ! अतो ब्रमः,--प्य॑भ्नि्टतस्य 
पालोवतता विधौयते, सख णव यागः-इति। 

एवं प्राप्ने ब्रमः,--न कभेन्तर, पूवस्य एव उत्ख(तिशब्टेन 

च्रवच्छेटो विधोयते, किमेवं भविष्यति?। यजिमत्ता तावत् 
करपयित्या न भविष्यति, उनत्छजतिश्ब्द ख सत्या उत्सः 

. विदधत् वाक्येन न बाधितो भविष्यति, कमान्तरपच्ते वाक्येन 

पालोवततायां विधोयमानायामथेत् प्राप्त उत्सगा धातुना 

अनूद्येत। अपि च पञ्यभ्रिङ्लतस्य पालीवतता पूवस्य विदितिव, 

सा विधातुम् न शक्यते ; तस्मात् पूवस्य क णोः वच्छेद्ः। यतु, 
--तवाष्स्य उत्सग विधीयमाने पयेश्रिरतम्- इति विशेषणं 
तावत् नावकरुपेत- इति, नेष दोषः,-अतव्रमेवाच पालीवत- 
शब्टो नासौ विशेष्यते, अत एव ‹त्वाष्रः पालीवत उभयविशेषण- 

विशिष्टः केवलेन पालोवतश्ब्देन लच्तणवान्नूदेत- इति न 

दोषः। त्यात् अवच्छेटः-डइति सिद्धम् ॥ (२।२।८अ०॥)) 
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च्च. 

भा. 

अदाभ्यादेनां म्रहनामताधिकरणम् । 

अद्रव्यत्वात् कवले कमश्षः स्यात् ॥ २०॥ 

न कस्यचिदपि प्रकरणे ूयते,--*एष वे हविषा इ विर्य॑जते 
योष्द्ाभ्यं गृद्धीत्वा समाय यजते'- इत, तथा “षरा वा 

एतस्यायुः भराण एति योप गृह्णाति- डनि। तत्र सन्दे हः, 
--किं यागान्तरमेतट्ग्रद्णकम्. उत ज्योतिद्टोमयागे यद- 
विधिः{डइति। । 

किं भान्नम् {-यागान्तरम्- इति । कृतः १। अपूवेनामधेय- 

संयोगात्, न प्रछतावेतन्नामधेयको या गोस्ति, न ग्रहः कञ्चित् 
योएभ्यस्येत ! तस्मात् यागान्तरम्। नन् द्रव्यदेवतं न शूयते। 

माभूत् द्रद्यदेवतं, सान्तादेव यजतिशब्दो विद्यते । तस्मात् 

कमे {न्तरम् चदाभ्यसंज्ञकम्, अ -ुसंज्ञकं च यागं करोति- इत्येवं 
प्राप्तम् । । | 

एवं प्रापे ब्रमः,--खद्रव्यदेवताके केवले नामधेये य माणे 

बूमः, ज्योतिष्टोमे एव यदह्ाभ्यासविशेषविधानम्- इति । कुतः ?। 
एतत् तावत् यदस्य नामधेयं न यागस्य, यद्रणेन सा्तात्- 
सम्बन्धात्, व्यवहितत्वात् यागस्य । अ"ुः- इति च मुत्तासं शय- 
मेव यहनामधेयं, न च यहभेदे यागभदटो भवति, न च, 

द्रव्यदेवतं श्रूयते ! यतो गृह्णा तिय जिमदचनो* भवेत्, यद पयत 
-साच्छात् चत्र यजतिशब्दो विधायकः-इति, नेवं शकं 

कमेान्तरं विधातुम्, विद्ितयागवचनो हि सः, विशेघाभावात्। 
तस्मात् यजतिना ज्योतिष्टोम एव उचते, अ भ्वदाभ्यभन्दाभ्या- 
मपि अपरो ग्रदाभ्यासौ [वधोयेते- दति सिद्धम् ॥ (२। । 

< अ) ॥ | 
एन १ 

# यजतिवतच्तन इति का० सं° यु°॥ 
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अभन्निचयनस्य संस्कार ताधिकरणम् ॥ 

अभिस्तु लिङ्गदशेनात् कतुब्दः प्रतीयेत ॥ २१ ॥ 
(पु०, ॥ 

भा. ्रस्त्यश्रिः, (य एवं विटानच्रिञ्चनुते- डति, एवं विधाय 

भा. 

खयते,-“अथातोःग्रम ग्रष्टोमेनवानुयज त, तमुब्येन, तमति- 
रात्रेण, तं षोडशिना-इत्येवमाद्ि। तच सन्देहः, {[कम- 

यमत्रिशब्दो यागवचनो ज्योतिष्टोमादिभ्बः कमान्तरं चिनुते 

-इत्यास्यतेन विधीबते, उत द्रयवचनो ज्योतिष्टोमादिषु 

गुणविधानम् ?- डति । 

किं प्राप्तम् !--यागवचनः- इति। कुतः?। 'लिङ्गदशनात्, 
लिङ्गं हि दश्यते, चरभे स्तचमग्नेः शखम्- इति ‹ तथा, षडुप- 

सटोग्प्नेः चित्यस्य भवन्ति-इति, यस्य स्तोत्रं शखमुपसद्स 
तस्या्चिशब्टो वाचकः इति गम्यते, यागस्य एतत् स्व॑, 

तस्मात् यागवचनः-इति। “ ननु लिङ्गमसाधकं, प्रात्िरुचय- 

ताम्-इति। अत्र उचाते,--अथातोगच्रिमच्रिष्टोमेनेवानुयजति 
-इति यागमभिनिवत्तयति- इत्यु चपते, तम् अञ्चिमिति विशि- 
नष्टि। तसात् अ्िसंज्ञकः- इति गम्यते । अनुशब्दोप्युपसगा 
यजते विशेषक एवमुपपद्यते, यद्यभ्रियागः; तस्मात् क्रतुशब्दः 
भ्रतोयेत ॥ 

 द्रव्य॑वा स्यात् चोदनायास्तदथत्वात्॥ २२ ॥ (सि०॥) 

दरष्यं वा अश्रिशब्देन उवेयत। कतमत् द्रयम्?। यदेतत् 

उवलनः, अचर छि एष प्रसद्ध.। चिनुते- इत्येषा हि चोदना 

चयनाथा न यजत्यथं शक्रोति वदितुम्, चयनेनेनं संसदुरते 

चितौ स्थापयति- इति। अनुशब्द्श्च पञ्चादथा भविष्य।त, 
चयने निरत्ते पञादश्रिष्टोमेन यागेन यजतीति ॥ 
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ङ. तत्संयो गात् कठुस्तदाख्यः स्यात्तेन धम्विधानानि॥ 
॥ २२ ॥ 

भा. यत्त लिङ्गरृशनम् उक्तम्. यःगचनोःच्चिशब्दः- दति, तत् 

तेष्व लिङ्गसयुक्तेघु व चनेघ्, न सवच, तेषु चित्याभ्चसंयं,गात्, 
य।गे लक्षणशब्दः, तेन क्रतुवचनाःन *तङ्खमवधानानोत्य 

द्।षः॥ (२।२।९०अ०॥) 

मासाभिहोत्रादीनां कत्वन्तरताधिकरणम् ॥ 

ख. प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वम् ॥ २४ ॥ 

भा. कुण्डपायिनामयने जूयते,-- "मासम् अश्रित जुति, मासं 

दशम् म।स{भ्यां यजते-इत्येवम।द। तच सन्दद्यतेः- किं 

नियते अश्रहोतरे नियतयोश्च दशपृणमास्योमासो विधोयते 
कालः, चथ किं नियता्रिद्दो्ात् नियताभ्याच्च दशपूरमा- 
साभ्यां कमान्तर विधानम् १{- इति। 

किं तावत् प्राप्तं {--नियतेषु कालविधिः-इति। कुंतः?। 

कालविधिसद्प एष शब्दो माखम्-इति। कयम् कालविधिः 

सरूपता १। यत् अश्रित जुहोति- इति विदितं, मासमित्य- 
विदितम्) एवं च अश्रिद्दोचशब्दो दशषूण्मासशब्दख्च न 

अथोन्तरछत्तौ भविष्यतः, तस्मात् कार्लावधिः। “ननु कुष्ड- 
पायिनामयनप्रकरणं बायेतेवम्ः। कामं बाध्यतां, वाक्यं हि 
बलवत्तरम् । 

एवं प्राप्ते ब्र.मः,--षकरणान्तरे खयमाणं वाक्यं वस्य प्रकरणे, 
तस्य वाचकं भवितुमरति। “ननु अरत्वच्लोगञ्चिद्योचस्य दशेपूण- 

# तर्न न दव्यवचनानीत्यदोष इति का० सं° पु० 

"क्क कुष. च कक, ऋः ` च कण्व ९ कक क्न च 



भा. 

भा. 

२ च्यध्याये ३ पादः } १९९ 

मास्योख्य गुणविधिः'। न,-इत्युचपते। कथम् !। उपस धः 

खरत्वेत द्यका इट्मभधीयते, न च, उपसरोः्मद्ध)चस्य 

द्शपृर्मासयोञ्च सन्त! तस्मात् शक्यः तत्र मास(व.घः। 

“अथ उवेपत,--उपखरोप्पि विधोयन्ते-इमतत। तथा गुण 

विधानार्थगद्धिन् वाचये अनेकगुणःवघानात् वाक्यम् भिदेत' 

अद्िन्पच्े पनरतद्रम् अश्रिद्चब्दो न कभ {दशेच्यत, तेन 
वाक्यभेदो न भवष्यति। तद्यात् कनान्तरम्-इ(त सिद्धम् ॥ 

(२।२।९९. अ०॥) 

6 ५ 

खाश्चेयादिकाम्रेटधिकरणम् ॥ 

फलं चाकमसन्निधो ॥ २५ ॥ 

अनारभ्य किञ्चच्छरयते “अग्नेयमष्टःकपालं निवपेत् रुक; मः, 
अग्रोषोमीयमेका दशकपालं निवपे द्ध दहः व्चसक।! मः, एेन्द्रा समेका- 

दशकप।लं निवपेत्मरज।कामः- इति। अच सन्दिद्यते,-- किं 
भाकतेष्वाभ्रेयादिषु फलं विधोयते, उत प्रारतेभ्यः कमान्तरा- 
ण्येतानि १। 

किं भ्रां {-प्राछलतेषु फल विधिः-इति। कुतः{। विदिता 
्ाग्नेयादयः भ्रत्य भज्ञ्। यन्ते, तस्मात् तेषामनुवाद्ः फलसम्ब- 

न्धाथः- इत । 
णवं प्रचि ब्रमः,--फलं च भेदकं अकमसन्नधौ शरयम।एम्। 

कथम् १। अनुव्रादे सतन शय्येत फलं विधातुम्, विधायकस्य 

अभावात्, न हि, अविधोयमानो हि उपायो रुचो भवत- 

इति गभयरते!। अपि च रुकाभमे अच विधीयमाने कामस्य 

# रुक्तामः तजस्काम इति माघवः] 
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भा. अनित्यत्वात्, अाग्रेयादौोनां नित्यत्वात्सम्बन्धो न अवकल्पेत । 

च्च. 

भा, 

भा. 

एवं सवेच। तद्मात् कमेान्तराणि ॥ (२।२।९१२ अ०॥) 

व्वेष्टेरन्नाद्यफलकत्वाधिकरणम् ॥ 

सन्त्िधो त्वविभागात् फलाथन पुनःखुतिः ॥ २६ ॥ 
अस्त्यवे ष्टिः, -“चभ्रेयोग्ढाकपालः पुरोडाशो भवति'- 

इत्येवम।दिः, तां भ्रत्य चते,-- एतयाण्न्नाद्यकामं याजयेत्-- 

डलि। तसेः, किंकमे।न्तरमवेष्टेः, उतवेष्िरेवेति?। किं 

मराप्त,--कमेन्तरम्-इ त, उक्तेन न्यायेन । एवं प्रापने ब्रूमः,-- 

न्नधौ फल{थन पनःतिः अवेष्टेरेव, न कमान्तरम्- इति। 
कतः ?। अविभागात्, एतयेत्येष शब्दो न शक्रोति खवेश्छा विभक्तं 

यागमन्यं वक्तम्, सन्नह्हितस्य प्रतिनिद्शक एष शब्दः। तस्मात् 

अवे {रे वान्नाद्यकामस्य विधौोयते-इति। किं म्रयोजनम्?। 

यदि अवेष्टः, आग्नेयादीनि इहवीं(ष; अथ कमान्तरम्, अन्य- 

ह विस्को यागः-डइति॥ (२।३२।९द२अ०॥) 

य क ५ 

अाम्नयद्विरुक्तीस्तत्ययताधिकरणम् ॥ 

. आग्मयसक्तदतुत्वादम्धासेन प्रतीयेत ॥ २७ ॥ (प०)॥ 

द्शपर्णमास्योः “ चाभ्रेयोग्टाकपालोग्मावास्यायां पौणमास्यां ` 

चाचुप्रतो भवति- इति विधाय पुनरूचगते,-*चाच्नेयोष््ा- 
कपालोध्मावास्यायां भवति'-इति। तच सखन्देहः+ः- किम्. 

अमावास्यायां दिराग्रेयेन यष्ट, उत सुटत् इति किं 
= क 

प्र पघ्तम् !- च्राग्नेयदक्तदेतुत्वाद्भ्यासेन प्रतीयत, एकस्यवं 

पनःयुतिः अविशेषात् अनधकं द्धि स्यात्-इति ॥ 

$ 
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ख. अविभागात्तु कमणा दिस्क्तेने विधीयते ॥ रट ॥ 
~ ` (सि१॥). 

नेतद स्ति,--पुनरभ्यसितव्यः अश्रेयः- इति। कुतः2। न, 
अभ्यासस्य वाचकः शब्दोःस्ति-इति। ‹नन् आग्नेयः प्न- 

रुचरितः परं कमं विधारयतिः। न हत त बमः, शब्दः पन- 
रुचचरितो न ˆपनरथः कत्तयः- इति शक्रोति वदितम्, योम्स्य 
भरथमम् उच्चरितस्वाथः, शतकत्वोःप्युचरिलस्य स॒ एवाथा 
भविष्यति, नान्यः। “ननु विह्धितमेव पुनरविशिष्टं विदधत् 
अनथको भवति'। भवतु कामम् अनर्थकत्वं, न त्वन्यं शक्नोति 
वदितुम्, भवेत् उपपन्नम् अनथेकत्वं, न त्वथान्तरवचनता । 
तस्मात् न दिरभ्यस्येत- इति ॥ 

ख अन्या वा पनःखतिः ॥ २६ ॥ ˆसि० २ \) 

भा. अथवा, न अनथका पनःयखतिः, अथवादाथा भविष्यति,- 
इत्युचते । ˆकिमथवादटेन प्रयोजनं यदा पूवणैव वाक्येन 
साथवाद्केन विहितः आग्नेयः, कमन्यमथं विधात्म् ति 
प्रयुज्येत £ अतिमातरं यत् न कस्यचिदिधानां, तत् अनथंकम्, 

--इत्युक्तम्, “आम्नायस्य क्रियाथत्वादटानथेक्यम् चतदथानाम्' 
` (३€ प)- इति, अतञ्ायुतखच तावानेव सोर्थः, यथा खता 
च अता च देवता अङ्गभावं साध्यति, एवमेतत्-इतिः। 

तदचते“ अन्याथा वा पुनःशृतिः, न अभ्रेयं विधातुम्, 

` णेन््रा्नविधानाथा, अभ्रेयोग्टाकपालोग्मावास्यायां भवत्यंव, 
न केवलेना्निना स साधुभवति-दति इन्द्रसद्धितोग्भरिः समी- 
चीनतरः, तस्मात् रेन्दरा्नः कत्तेयः- इ ति ॥ (२।३।९४ अ०॥) 

इति अचाय्ये-शवरखामिनः छलौ मीमांसाभाष्ये दितीयस्य 
अभ्यायस्य ततीयः पादः ॥ * * ।---- 
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दितीयाध्यायस्य चतुथः पादः ॥ 
211 

अथय यावच्जीविकाञ्निहोत्राधिकरणम् ॥ 

ख. यावचज्जोविकोऽभ्यासः कम्पधम्पः प्रकरणात् ॥ १ ॥ 

भ. 

ना. 

 (पू०)॥ 

बक्ृचत्रा ह्यणे श्रयते, “या वञ्जीवमग्रद्धोतं जुद्योति- इति, 
यावञ्जीवं दशपूणएमासाभ्यां यजेत दति । अच सन्देहः, कि, 
कर्मधमाएभ्यासो यावज्जी विकता, उत कतधमा नियमः चोदयति 

यावञ्जीविकता १ इति। कथं कमधमाग्भ्यासः, कथं वा 
कलधम नियमः?- इति यदि जुद्ोतिः अनुवादः, यावज्जीवम् 
इति विधिः; ततः कमधमाग्भ्यासः, यदि विपरीतं, ततः. 
कतधमा नियमः- इति। किं तावत् माप्तम्,--कम्मधमागभ्यासः। 
कूतः?। प्रकरणात्, यदि इयं वचनव्यक्तिः, जृद्धोतियजति- 

शब्टो अन्वादौ, यावञ्जीवम्-इति च विधिः, ततः भ्रकरण- 

मनगद्यते, तस्यात् अभ्यासः। एवं क्त्वा सचसंस्तवो यक्तो 

भविष्यति, ' जरामथं वा एतत् सतं यदभ्रिद्ोचं, दशेपूमासौ 

-इति दौघकालसामान्यात्। तस्मात् अभ्यासः ॥ 

कातुर्वां अ्रतिसंयोगात् ॥ २॥ (सि०,॥ । 
| 
५ अच ब्रमो,--यावञ्जीविकोग्भ्यासो न स्यात्, कलद्खमा नियम- 

खोदयते इति। कुतः ?। खतिसंयोगात्। एवं ्तिपरच्छिन्नोग्धा 
भविष्यति, इतरथा लच्षणा स्यात्। कथं १। यावञ्जोवनं,. 

१ न ४७ स् तावता कालेन कुयात्-डति, तदे तत्मरदोषपरिसमाप्षमग्रिद्धोच- 
मनभस्य, न शक्यते यावञ्जोवनकालेन कतुम्. पौणेमास्य- 
मावास्यापरिसमाप्तौ च द्शपूणमासौ । यदि उचे्रत--“जीवन- 

= न ५ ५ ५६ ^ 
क [लस्यकद्े शे"पि छतं तेन कालेन छतं भवति--इति । नेतदे वम्, 
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भा. अथेप्राप्तं हि तत् न विधातव्यम् शब्देन, जीवनपरिमितः 
कालो यः, तेन परिसमापयितव्यम् इति अथेदभ्यासः, स 
दि कत्तेवयतया श्रूयते, न चासौ जुद्धोतियजतिभ्यामचःते, 
लत्तया तु गम्यते। यावच्जीवं जुञ्यात्, या वञ्जोवमग्यस्येत्- 
इति, खतिख॒ प्रकरणाद्भलीयसी दि इयं वचनव्यक्तिरस्य 

वाक्यस्य, यावञ्जीवम्-इत्यन्वादो जुद्ोतियजति- इति च 

विधानम्,-- इत्येवं यजतिजद्ोतिश्ब्टौ खाथावेव भविष्यतः, 

यावञ्जौवशब्दोपि जौोवनवचन एव, नाभ्या सलच्तणा भविष्यति 

इति जोवने निमित्ते कमं विधोयते, जोवंचेत् दोतयम्- 
-इ ति, जोवनं निमित्तं, न कालः, नियतनिमित्तत्वात् नियतं 

कमे तेन उचते, -कतुधमा नियमश्चोद्यते- इति ॥ 

ख. लिङ्गदशनाच््, कम्पधम्मं हि प्रकमेण नियम्येत, 
तच्रानथकमन्यत् स्यात् ॥ ३॥ (ह° १) ॥ 

भा. लिङ्गं च भवति “च्रपिद्धवा एष खगालोकाच्छिद्यतेयो दं 
पूणमासयाजो पौणेमासौममावास्यां वा अतिपातयेत्' इति । 
कथं लिङ्गं? कमधम हि प्रक्रान्तं सचं यावज्जीवनकालेन 
परिसमाप्येत, न ततर कालातिपातः स्यात्। तच चानथ॑कमन्यत् 
स्यात् प्रायखित्तारि विधीयमानम्॥ 

ख. व्यपवगें च दशयति, कालख्ेत्म्ममदः स्यात् ॥ 8 ॥ 

(ह° २) ॥ 
भा. व्यपवगस्य (समापनस्य) दशनं भवति,- “ दशेपूणेमा साभ्याम् 

इष्वा सोमेन यजेत - इति; यदि दशपूणमासाभ्याम् इद्वा 
सोमस्य कालोःस्ति, व्यक्तं न यावउ्जीवनकालेन तौ परि 
समाप्येते। अथ जीवनं निमित्तम्, उपपद्यते कम्मेभेदः, द शपूण- 
मासौ परिसमाप्य सोम कम्मान्तरं कुयात्-इति। 
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भा. 

भा. 

ख. 

भा. 

अपि च “च्राद्धिताभ्निवै एष यः च्रग्निद्योतं जुद्ोति न दशपूण- ` 
मासौ यजेत, या च्राङ्तिभाजो देवतास्ता अनुध्यायिनीः करोतिः ` 

--इति अनुध्यायिनोवचनं भवति, नियतः य अाङ्तिभागः, . 

तस्मिन् अखदोयमाने अनुध्यायिनीवचनं भवति। यस्त्वनियत . 

्राङ्गतिभागः तमनश्चायन्ति, इदं नो भदिष्यति-इति, निय- 

तञ्च भागो निवमपत्ते भवति, न काम्यपक्ते, कमधम च काम्य- . 

मग्रिद्ोचं च दशपूणमासौ च, तस्मात् नियमपन्तः। अपि च 

श्रयते,“ जरामथं वा एतन् सं यदचिद्ोचं दशपूणेमासौ च, 
जरया ह वा एताभ्यां निमेचते - खत्यना च-इति जरा- 
मरणनिम 7चनावधारणवचनं च नियमपच्ते उपपद्यते । काम्य- 

प्ते दि खप्रयोगादपि मुचेपत !॥ 

अनित्यत्वात् तु नेवं स्यात् ॥ ५॥ (ह° ३) ॥ 
॥ 4 ++ । ओ 4 

न कम क्तः 

इति। यदि पूवस्य होमस्य गृणविधिभवेत् स॒ एवेकः पूव?- । 
ग्रिद्ोचद्दोमोग्नित्यः स्यात्, कामसंयोगेन अतो नान्यः कथित् ` 

नित्यः, तत्र लिङ्ग विरुध्येत, -- ˆजरामय्येः वा एतत् स॒चरं यद्भ्चि- | 

होचं दशपणंमासौ, जरया वा एताभ्यां निमुचयते सटत्यना च . 

-इति। कथं विरुध्यते ?। जरामरणएनिमाचनावधारणवचनं 
नियमपच्ठे उपपद्यते, काम्यपत्ते अपभ्रयोगाद्पि मुचेत !॥ । 

| 

तशब्टोग्न्वाचये, इ तख पञ्धामः, कत्डमा नियमयओाद्यते- । 

विरोधश्चापि प्रववत् ॥ € ॥ (ह° 8, ॥ 

दतस्य पय्यामो न पवाभ्यासो गणश्ोद्यते- इति। कृतः ?। | 

विरोधात्, विरोधो भवति, दश्पण्मासविकाराः सौयादयो- ` 
पपि यावञजोवमभ्यसितवयया भवेयः ! सोगनारभ्याथः मरतिन्ञातः. 

स्यात्! अतोण्मि प्चामो नियमः-- द्रति सचसंस्तवञ्च सन्तत 
भावम्पपत्स्यत॥ 



२ अध्याये 8 पादः ॥ १९€ 9 

ख. कतुस्त॒ धम्मनियमात्ालशास्तं निमित्तं स्यात् ॥७॥ 
(य ०, ॥ 

भा. यदि कतुधेमा नियमश्चोदेत, ततो जोवनं निमित्तं, जीवने 
| निमित्ते कम्म विधौयते। तत्र प्रयोगे परिसमाप्तं कम्म, तथा 

व्पवगस्य टअनमवल्प्तं भवति, तस्मात् कतृधम 7 नियमखो द्यतं 

--इति सिद्धं भवति ॥ (२।४।९ अ०॥) 

{ = 
अथ सर्न्वश्ाखापरत्ययेककर्मताधिकरणम । 

ख. नाम- रूप धश्प्विशेष पनस्क्ति- निन्दा-ऽशक्ति 
--समाप्िवचन- प्रायञ्छित्तान्याथद्श्नात् शखान्त- 

रेष कम्मभटद्ः स्यात् ॥ ८ ॥ (पू०)॥ 

भा. इह शाखान्तराण्युदादरणं, काठकं कालापकं पेप्पलादकम्- 

इत्येवमादीनि । तच सन्देहः, किमेकस्यां शाखायां यत् कमं 
अभ्रिद्योचादि श्रयते, तच्छाखान्तरे पुनः अयमाणएम्मिद्येत तस्मात्, 

उत न भिद्येत !। भिद्येत इति पग्यामः। कुतः १। नामभेदात्, 

एकं काठकं नाम, अन्यत्कालापकं नाम, एवं नामभेदाङ़ेदः। 

“ननु चन्धनाभेतत्'। सत्यं, करम्मणामपि- इति बूमः, 
कम्मेभिरण्येवमादौनां सामानाधिकरण्यम् एक विभ क्तात्वं च-- 

इति। 
रूपभेदा, एकस्यां शाखायाम् अरग्नोषोमोयमेकादशकपालम् 

आमनन्ति, एकस्यां दादशकपालं, एवं भिन्नं रपं, कथमिव न 

कम।न्तरं भविष्यति । 

धम्मं विशेषाच, कारीरीवाक्यान्यधीयानास्तेत्तिरीया भूमौ 
भोजनमाचरन्ति, अपरे शाखिनो नाचरन्ति, तथा अभ्निमघो- 
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भा. यानाः केचिदुपाध्यायस्योदकुम्भानादरन्ति, अपरे न, अश्रवमेध- 
मधीयानाः केचित् अश्वस्य घासम् अाहरन्ति, यपरे न, परेग्न्यं 

धमेमाचरन्ति, अश्वघासादेरेकेषामुपकारम् अाकाद्कति अश्व- 
मेधादिः, रणकेषां न अकाङ्कति, स एवेकः कथं न चाकाङ्खेत 
कथं वा अन्यत् आकाङ्कितुमद ति, अतो गम्यते अन्यत्-इति । ̀  

पुनरुक्निप्रसङ्गाच, यदि सर्वशाखाप्रत्ययमेकं कमे, एकस्यां 
शाखायां विहितस्य कमं एः शाखान्तरे वचनं पुनरुक्तम् अनथकं 
स्यात् ! नतु भेदपक्ते एष दोषोस्ति, तस्मात् अपि कमेभेदः। 

निन्दावचनाच, ^ प्रातःप्रातरनुतन्ते वदन्ति पुरोद्या जुकति 
चे चरत्रिद्दोचं दिवाकीत्यम् अदिवा कोत्तयन्तः खया ज्योतिन 
तदा ज्योतिरेषाम्"--इति केचित् शखिनोग्नुदितद्योमं 
निन्दन्ति, अपरे पुनरुदितदोमं निन्दन्ति, “यथातिथये अद्र 
तायान्नमाद्रेयुस्ताट्रक् तत् यदि उदिते जुकति- डति, सवे- 

शाखाप्रत्यये विरुद्ध, न तु कमभेद, तस्मात् चपि भेदः- इति। ` 
अशक्ते, न शक्तुयुः खरवपि सवशाखा प्रत्ययमुपसंहत्ुम्, 

त्रानारभ्योग्या विधीयते इति अतिज्ञातं भवेत्, शक्यं तु 
कम्म भेदे, चतः कम्म भेदः--इति । ¦ 

समा्िवचनाच, असमाप्ते "पि समाप्े वेचनं भवति, केचिदाङ्ः, 
अचास्ाकमभ्रिः पररिसमाप्यते- इति, अपरेगन्यपरि समाश्चि 
व्यपदिशन्ति, तदेककम त्वे नोपपद्यते, न हि तच च परिसमाम्येत, 
अन्यत्र न; भेदे तु युक्तं, तस्मात् भेदः-इति। । 

म्रायित्तविधानाच, केचित् अनुदितद्ोमव्यतिकरमे भाय- 

खित्तमामनन्ति, केचित् उदितदहोमव्यतिक्रमे उड च प्रायित्तं, 

न च कमेकत्वे उभयथा वृद्धिः सम्भवति, कमभेदे तु यदनुदिते 

होमकम, तदृदिते दद्धम्, इतरदप्युदिते, तस्मात् चपि भेदः। 

अन्याथेदशेनाच, इदं शरूयते, "यदि पुरा दिदीच्ताणाः खः । | 

यदि वेषां गृद्पतिः गृदपतेवानुखतिणः- इति, त॒ एनमेव 

+ # ~ 3 ~. 
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ठ हत्सामानं कतुमुपेयुरूपेतं चेषां रथन्तरं, अथ यदि अदिदी 
च्षाणाः- इति इषटवतामनिष्टपूवाणां च दादट्शदे द्शनमप- 
पद्यते यदि कमभेद, एककमत्वे नावकर्पते। कथं १। ताण्डके 
श्रयते,--“ एष वाव प्रथमो यज्ो यज्वानां, यञ्ज्योतिषटोमो, य 
एते नानिद्ाग्धान्येन यजेत गत्तपत्यमेव तञ्जायेत प्रवामोयतेः 
इति, तत् सवच स्यात् तचादिदीाणां दादशदह दशनं 
नोपपद्यते, तस्मात् अपि कमभेद: । 

अथापरं लिङ्गद्शनं, “यत्पच्तसम्मितां पिनुयात् कनीयांसं 

यज्ञक्रतुमु पेयात् कनोयसी प्रज्ञां कनोयसः पशून् कनीयोण््नाद्यं 

पापीयान् स्यात्, अथ यदि वेदिसम्मित्यामिनोतिः- इति पत्त 
सम्माने प्रतिषिद्धे वेदिसम्मानस्य दशनं भवति, तत्तु कर्मभेदे 
उपपद्यते, पाल्िकस्य वेदि सम्मानस्य दशनं एककर्मत्वे नोप 
पद्यते । कथम. १। एके हि समामनन्ति, (रथाच्तमात्राणि 
यूपान्तरालानि भवन्ति-इति, तत् सवत्र स्यात्, त्रच नो 

पच्तसम्मानं नो वेदिसम्मानं स्यात्, वेदिसम्मानद्शनं नोप 
पद्यते, तस्मात् अपि कमेभेद्ः । 

अपरञ्च लिङ्गदशनं, केषाञ्चित् ज्योतिष्टोम ख्यते, दे संस्तु- 
तानां विराजमतिरिचे्रते इति, परेषां तिखः संस्तुतानां 
विराजमतिरि च्यन्ते इति एककमत्वे विरोधः, नानाकर्मत्वे 

कस्िंखित् ज्योतिष्टोमे दे, कसिं खित् तिखः, तस्मात् कर्मभेदः - 
दूति। 

अपिच सारखते श्रूयते, “ये पुरोड़ाशिनस्ते उपविशन्ति ये 
सान्नायिनस्ते वत्सान् वारयन्तिः। सान्नायिन इषटमथमयज्ञाः, 
पुरोडाशिनो विपरीताः, उभयेषां सारखतेदर्भनम् अवकरुपति 
कमभेद, एककर्मत्वे सवधां ज्योतिष्टो मपूरवैत्वं स्यात्, तच ट्रनं 
नोपपद्यते । | 

अपिच श्रूयते,-(उपदव्यो निरुक्तः, अञ्रिष्टोमो यज्ञः र घन्तर- 
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भा. सामा, अश्वः श्यावो दच्िणा, परेषां श्रूयते, उपर हव्योःनिरक्तः, 

उक्थो यरो ट हत्सामा, अश्वः वेतो रुक्बललाटो ट् त्िण'-- ` 
0 न ि ड = < 

डति, करमेकत्वे रथन्तरवचनं ठहटचनं चानेकं, शाखादय- 
प्रत्ययत्वात् छत्सामा रथन्तरसामावा स्यात, स चायं प्रल- 

तित एवंल चणकः प्राप्तः, नानाकमत्वे त अन्यो ठदत्सामाग्न्यो 

रथन्तरसामा इति यत्तं भवति, तस्मात् शाखान्तरे कम्मभेदो . 
भवितुमद्ाति॥ 

ख. णकं वा सयोगरूपचोदनाख्याविषात् ॥ € ॥ 
(सि०, ॥ 

भा. नचैतदस्ति, यदुक्तं शाखान्तरेषु कमभेदः-- इति, सवशाखा- ` 
त्ययं सर्वब्राह्मणप्रत्ययच्चैकं कमे, अथं संयोगस्याविशेषात्, ` 
तदेव प्रयोजनमुहिश्य तदेव विधीयमानं प्रत्यभिजानौमः। 
ूपमप्यस्य तदेव द्रव्यदेवतं, पुरुषप्रयलश् तादश ण्व चोद्यते, 

नामधेयं चाविशिष्ट, तेन तदेव कम्म सवशखादिषु-इति 

प्रत्ययः॥ 

ख न नास्ला स्यादचोदनामिधानत्वात् ॥ १०॥ 

(पु° नि १)॥ 
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भा. यदुक्तं (९९७।९४ प०) नामभेदः- इति, ं परितं (९९७ । 4 

९६ प०) तत् ग्रन्धनामतः-- इति । अथ यदुक्तं, (१९ ७।९.७ प०) 

कर्मणोग्पि नामसामानाधिकरण्यदशेनात्- इति नेष दोषः, ` 

- ग्रन्थसंयोगात कमं काठकादि, न कमेसंयोगात् अन्धः 
च ५ 

काठकः। कथं गम्यते १ यत् कमं काठटकादिसंयुक्तं, तत् काट- ` 

कादिशब्देनोच्रते। किमतोम्मि१। यत् यन्धसंयोगात् काठकं 

कालापकं कमाचपते, एकत्वेःपि काठकयन्थसंयोगात् काठकं, 
कालापकग्रन्थसंयोगात् तु कालापकं भविष्यति ॥ 



२ अध्याये ¢ पादः॥ २०९ 

खः सव्व॑षाञ्ैककमः स्यात् ॥ ११ ॥ (यु° १) ॥ 

भा. यदि शन्दभेद्घेदो भवेत्, शब्टेक्यात् तद्दि केकयं भवेत् ! 
तच काठकशब्दाभिधानारैक्यं भवेत् चन्न दोषस्य दशेपुणमासयोः 
ज्यो तिष्टोमस्य च, तच्छब्दत्वात्, नचेतदेवं ! तस्मादपि अभेदः । 

ख. छतकं चाभिधानम् ॥ १२ ॥ (य° २) ॥ 

भा. इदानोन्तनञ्चेतद भिधानं भवेत्, रस्य न पूवेमासीत्, यतः 
भ्रश्डति कटस्य प्रछ्टं वचनं, ततः प्रण्टति प्रहत्तं, पूवं नासीद्धेदः, 

इदानीं भेद्ः- इति विरुद्धम् ॥ 

रः शकत्वेऽपि परम् ॥ १३ ॥ (प° नि०)॥ 

भा. एककमेत्वेणपि रूपभेदो (९९७ । ९८ प०) भवति वचनात्, 
न च, वाचनिके रूपभेदे, च्रसत्यामपि भेदवुद्धौ कमेणो भेदो- 
ग्ध्यवसोयेत ॥ 

च. विद्यायां धम्म शस्तम् ॥ १४ ॥ (पु° नि०)॥ 
भा. अथ यो धमेविशेष उक्तः (५९७ । २९ प०), विद्या्रहणाथः 

सः, न कमेण उपकारकः। कथं गम्यते १। श्रत्यादरौनामभावात्, 
विद्यासंयोगाच न कममप्रयुक्तः--इति ॥ 

[ च 

ख. आभ्रेयवत्युनवेचनम् ॥ १५ ॥ (आश) ॥ 

भा. अथ यदुक्त-यथा अमावास्यायामाभ्रेयस्य पुनरङ्तटोषात् 
मध्यमः पन्तो निरस्तः, एवमयमपि तस्मादेव दोषात् क्मेक- 
त्वपच्तो निरसितव्यः,- इति, एतत्परि दत्तेयम्। (दरत्याभाषान्तं 
खचम् ) ॥ 
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ख. अदिवचनं वा अुतिसंयोगाविेषात् ॥ १६ ॥ 
(च्रा° नि०, । 

भा. नैव खस्वेतत्दिवंचनं, स एवायमथेः पुनः आवितोग्यिद्धोचादि- 

बङछत््वो बङभिस्तु पुरुषेः, नचेकोभ्या ब्भिरुचपरमानः पुनरक्तो ` 
भवति! यदि भवेत, एकस्मिन्नेव वेदे ब्भिरुचमाने भवेत्, 

तस्यात् न ब्कर्भसमवायोग्यम्, एकमेवेदं कमं -इति* ॥ 

ख. अथो सन्निधेश ॥ १७ ॥ यु" १) ॥ 

भा. अधासन्निधेश्च शखाशब्द उपपन्नो भविष्यति, शपखा इव 

दामाः शाखाः, तत् यथा ठ्तस्य शाखाः, एवमिहापि इत्त- . 
स्थानोयस्य वेदस्य शाखाः किं शाखासारू्प्यं2। यथा. 

नानावस्थानं, नचेकेकस्यां छत्ल' पुष्पं फलं सन्निहितम्, एव- 
भिद्धापि, नकैकस्यां छत्छ' गुणकाण्डं सन्नि ् धितम्,-इत्यथा- 
सन्ने: शाखाशब्टो पपत्तिः। तस्म्ादप्येकं कमे- इति ॥ 

ख. न चेवा प्रति शिष्यते ॥ १८॥ यु°२,॥ 
भा. न च, यत् काठकेग्त्िद्धोतं, तत् काठकमेवेकं पुरुषं प्रति 

विधोयते ! तेत्तिरीयस्यापि तदिद्धितमेव, पुरुषविशेषवचना- . 
भावात्, यच्वा्निद्धोचस्य किञ्चित् अङ्ग" विधीयते, सदावस्थस्य तत् 

अभ्रिदोचस्य, यच काठकस्याभ्रिदोच', तच तेत्िरीयकस्य-- 

इलि, विशेषवचनाभावात्, तस्यात् सवशाखाभिरेकं समास 

कभाचयते-इति॥ 

# ५ अचान्तरे वाक्वासमवायादिति भाष्यकारस्य सचं भ्रङम। तचद 

व्याख्यायते, नेकस्सिन परूषे शएवान्तरवाक्छ समवेति इति वात्तिक- ध 

छद्एस्र। 

१ क य द 

4 ~ 9 
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समासिवच संप्रेक्षा ॥ १९ ॥ यु° ३; । 
भा. अत्र अस्माकम् अभ्रिः परिसमाप्यते- इति उतप्रे्तितारो 

भवन्ति,--अन्वारोद्ेषु मेचायणोयानाम् चभ्निः परिसमाप्यते, 
 अ्माकं तेषु न परिसमाप्यते- इति, यदि अन्यदेव मेचायणी- 

यार्न, अन्यच तेषां, कथं ते ब्रयुरेष्वस्य्याकं न परिसमाप्यते 
इति, एकत्वमुपयपच्नं, तेषामपि हि ते सन्ति ॥ 

ख. रकात्वेऽपि पराणि निन्दाशक्धिसमाप्तिवचनानि। 

२० ॥ (पू निर) ॥ 

भा. न दि निन्दा (९९८) ९ प०) निन्द निन्दितुम् प्रपुज्यते। 

च्च. 

भा. 

किं तदि निन्दितादितरत्प्रशंसितुम्, तच न निन्दितस्य प्रतिषेधो 
गम्यते । किन्तु इतरस्य विधिः, तर एकस्मिन् अश्रिद्टोत्रे हौ 
कालौ विद्धितौ विकरप्येते, अतो न किदिरोधः। 

तथा असमथाना (९९८।९५ प°) एकस्िन्नपि वेदे वि्ित- 
छत्लम ङ्गजातम् उपसं हतुम् अशक्तिः, समथा नान्तु सर्वं शाखाभ्यो- 
म््यागमितमधिकं विधिमुपसं हतुम् शक्तिः अस्ति- इति तेनैक- 
कमेत्वेणपि न विरुद्धम्- इति । 

तथा एकस्मिन्नपि कमणि किचित् वस्तु (९९८ ।९८् पर) 

समाप्तम्,- इ ति--छत्वा खमाभिशब्दः प्रयुज्यते, यथा, अाध्वये ̀  
समातते ज्योतिष्टोमस्य, समाप्तो ज्योतिष्टोमः- इति भवति । 

प्रायिन्तं निमित्तेन ॥ २१ ॥ `आश०) ॥ 

यदुक्त, (१,९८। २२ प०)--उदितदोमस्यापि भायञित्तान्ता 
नादद्धता+* गम्यते, अनुदितद्धोमस्यापि, तदेकत्वे विरुध्यते, 

~ -------- 

# ^ नाविरूद्धताः इति का० प्रा० पर| 
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अविरद्धं नानात्वे इति, तत् परिद्त्तेव्यम्। (आभाषान्तं 

ख्कवम्)॥ | 

ख. प्रकमाडा नियोगेन ॥ ₹२२॥ (आ° नि०)॥ 

भा. वाशब्दः पतच यावत्तयति। नेष दोषः, उदिते दोष्यामीति- 
प्रकान्ते अन्यथा क्रियमाणे भवति दोषः, तच मायखित्तस्य 

विषयो भविष्यतीति कम्मेकल्वेण्पि न दोषः 

च. समातिः पृव्वेवच्वात् यथान्नात प्रतीयेत ॥ २३ ॥ 
(प° नि०) ॥ 

भा. पतंवति समास्षिवचनं भवति, यत्भारब्धं तत परिसमाप्यते 

ततच्ास्याकं परिसमाप्तोग्भनिरिति योग्ख्याभिच्ायते, भारन्धख 

परिसमाप्यते इत्यभिप्रायः॥ 

ख. लिङ्गमविशिष्टं सर्वशेषत्वाननहि तच कम्मचोदना ` 
तस्मात् दाद शदहस्यादहारव्यपदे शः स्यात् ॥ २४ ॥ ` 

(पू° नि०)॥ 

भा. यदूक्तः (९९८ ।२६ प०)-यदि पुरा दिदोक्ाण | इति, 

दादशद्े इ ्टप्रथमयज्ञानामनिष्टम्रधमयन्ञानां च द शनं कमभेदे , 
उपपद्यते, न सवैशा खाप्रत्ययेककम्म णि-इति। नेष दोषः, 
यदि दिदीच्लाणा दादशद्देन, अदिदीत्तवाणा दादशाद्ेनेत्येवं 

तत, न हि सामवेदे ज्योतिष्टोमस्य विधानम्। किमतोभ्पि?। ` 

यच विदितस्ततरानुद्यते, तेन कम्मेभेदेःपि सवेज्योतिष्टोमानाभेष 

ध्मः म्राधम्यं नाम। अतो नानाकम्मेपत्तेःप्यवश्यं दादशाद- 
स्या द्ारव्य पदे शः करप नोयस्तस्माद दोषः ॥ 

ष शक # +. 
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ख. द्रव्ये चाचोदितत्वात् विधीनामव्यवस्या स्यात् निद्- 
-शद्यवतिष्टेत तस्मात् तित्यानुवादः स्यात्॥२५॥ 
(प° नि०)॥ 

भा. दर्ये च (अग्नौ) अचोदितत्वात् एकाद शिन्याः* सम्मानपरि- 
माणं मति नेषा व्यवस्था स्यात्, नेवाग्रावेकादशिनी चोद्यते, 

कुतः पच्तसम्मानं (९९९ । ठ पण) वेदिसम्मानं वा स्यात्? 

दयमण्येतत् पराथ कीतत्येते, पश्चेकादट्शिनोविधाना्थे, यदि 
पत्तसम्मिता स्यादयं टोषः स्यात्, वेदिसम्माने न दोषो भवेत्, 

क एतत्सङ्कटमध्यवसानम देति १--एकसख्धिन् यूपे एकादश पशवो 

नियोक्ञव्ाः- इति, वाचस्तोमादिषु तु युपेकादशिन्यामस्य 
नित्यानुवादत्वात् रथाच्छमात्राण्येव यूपान्तरालानि भविष्यन्ति, 

नित्यानुवादत्वाच्चासत्यपि पच्तसम्माने वेदिसम्माने वा एका- 
द शिनोविधाना्थं वचनमुपपद्यत एवेति न दोषः॥ 

ख. विहितप्रतिषेधात्यक्षेऽतिरेकः स्यात् ॥ २६ ॥ 
| (पू नि०)॥ 

भा. अतिरात्रे गह्लाति षोडशिनमिति विहितः षोडशो, नाति 
राजे गह्णाति षोडशिनमिति प्रतिषिद्धः, तेन प्ते दयो 

स्तोच्रीययोरतिरेकः, पत्ते तिद्णाम्, तस्माददोषः (९९९ । 
९.७ षर) । कथं पुनरयं दयोस्तिटृणां वा अतिरेकः ?। चित् 

„ बहिष्पवमानं, तत् तावत् नवकं; पञ्चदशान्याज्यानि, तानि 

 # ^रखुकयुपे रखकादश्र पश्वः" इत्यस्य विधेः शेषीभतः पच्तसम्मानादि- 
रिति॥ 

{ वंकल्यिकं षोडशिनि अक्रियमाणे दयोरतिरेकः, कियमाणे त्वेकविं- 
शति प्र्यात् तिखों भवन्ति तस्नादविरोधः' इति वात्तिकमक्रानसन्पेयम् ॥ 
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भा. तावत् चत्वारि, तेन सा षष्ठिः; पञ्चदशो माध्यन्दिनिः पवमानः, 

तया पञ्चदशसंस्यया सद, पूवेया च नवसंस्यया चतुरशौतिः। 
सप्तदशानि पष्टानि चत्वारि, सप्तदश आभवः पवमानः, 

पञ्चसप्तदशकानि तानि- इति पञ्चाशोतिः। पवया चतुर 

जत्या सद्ेकोनसप्ततिशतं। एकविंशं यन्ञायज्ियं, तयेक- ` 

विंशत्या सद तस्य नवतिशतं स्तोियाः-इति ब्राद्णएवाद्ः। 

अग्रिष्टोममातच्रममिपेत्य उचयते, सा विराट् सम्पृणा विरार्- 

इति दशकाख्याः, चय एकविंशका उक्धपयायाः, सा चिषष्टिः; 

एकविंशः षोडशो, तया एकविंशत्या सह॒ चतुरशोतिः; 
पञ्चदशका राचिपयायाखयः, तवेकेकपयेायः चतुःस्तोचः, तत् 
अश्णेतिशतं सम्यूणा विराट् । अद द्रथन्तरं पञ्चसाम, तन्नवकं, 
ततञ्चतुरशोतेरेकं नवकमागच्छति, तथा तिखः संस्तुतानां | 

 विराजमतिरिच्छन्ते, यदा षोडशी न गद्यते, तदा एकविंशत्या 

खच् ध 

भा. 

च्च. 

भा. 

विना दे संस्तुतानां विराजमतिरिच्मते, एवभेककम्मेत्वेणपि 
लिङ्गमपपद्याते ॥ 

सारस्वते विप्रतिषेधात यदेति स्यात् ॥ २७ ॥ 

(प° नि०,) ॥ 

यदुक्तं, (१९९ । २२ प०)- पुरोडाशिनौा सान्नायिना च 
सारखते दर्शनं भवति- इति, ज्योतिटामपूवकत्वात् सवेकमंणा, ` 

विप्रतिषिडमेतदिति, तेन यदा सान्नायिनः परोडाशिनः 

इति करप्यते। 

उपदव्येऽप्रतिप्रसवः ॥ रट ॥ (आश०) ॥ 

अथ यदुक्तं, (२००। ९ प०)--उपव्ये ह द्रथन्तर विधानं प्रछ- ` 
तिप्राप्तमेव, एककमत्वे प्रतिप्रसवतयापि असम्भवादिधोयमान- ` 

मनथकं स्यात्- द्रति, तत्परिद्त्तव्यम। (अआभाषान्तम् ख चम्) ॥ 

` ̀ कव् कक कथ. क का कक क, 9 चक" 



२ अध्याये 8 पादः॥ २०७ 

खः गुणाय वा पुनःखुतिः॥ २९ ॥ (आ नि; ॥ 
भा. यदा रथन्तरसामा, तदा अश्वः शवेतो दच्िणा, यदा 
 दखदत्सामा तदा रक्मललार इति ॥ 

ख. प्रत्ययं चापि दशयति ॥ ३०॥ (यु०, ॥ 
भा. यदा न सवशाखाप्रत्ययमेकं कमति, कथमेकस्या शाखायां 

समाम्नायतेटन्यस्यां गुणा विधीयते 2 यथा भै्ायणीयानां 
समिदादयः भ्रयाजा न समाम्नायन्ते, अथच गुणाः शूयन्ते,-- 
“ऋतवो वे प्रयाजाः समानीय दातव्याः- इति। तथा येषां . 
शाखिनां कुटशरसीति* अश्मादानमवो नाम्नातः, तेषामपि 
दि दश्यते, कुद्कुटोगसोतयश्मा नमुपाद्त्ते, कुटरुरसीति वेति। 
तस्याटेकं कमे--इति प्रतोमः। 

ख. अपिवा क्रमसंयोगादिधिटरथक्रम कस्यां व्यवतिष्ठेत ।॥ 
¦ ३२९१ ॥ (आ ०.) ॥ | 

भा. यो छन्यशाखावस्थितान् विधीनुपसंहरति, स खशाखावि- 
हितं करममुपरुणद्धो ति, तेन शाखान्तरेषु कम्मभेद् इति ॥ 

ख. विरोधिना त्वसंयोगादेककग्ध तत्संयोगादिधीनां 
सवकश्प्रत्ययः स्यात् ॥३२॥ आ० नि०)॥ 

भा. उचयते, नैष शाखान्तरविद्ितानामेककम्य सति विरोधिना 
संयोगः। न दि क्रमो वाक्येन विरुध्यते, दुबेलो दि कमः, बल- 

वदाक्य, वाक्येन च शखान्तरोयाणामुपसंदहारः। तस्मात् सव- 

शाखाप्रत्ययं सवेब्रा ह्ण प्रत्ययञ्चेकं कमे चो दयत इति सिं भवति॥ 

इति भद्रशवबरखामिनः छतौ मीमांसाभाष्ये हितोयाध्यायस्य 
चतुथः पादः ॥ समाप्तोग्यं दितीयाध्यायः। 

। #* कुटस्रसौति का० संर ॥ 
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ठतीये अध्याये परथमः पादः ॥ 

(= | 

प्रतिन्ञाधिकरणम् ॥ 

ख. अथातः शेषलक्षणम् ॥ १ ॥ 

भा. नानाकममलत्तणं हत्त, अनन्तरं शेषलच्तणं वत्तेयिष्याम,-- ` 
कः शेषः १ केन देतना शेषः? कथं च विनियुज्यते !इति, ` 
अल्यादौनि च विनियोगे कारणानि-इति वच्यते, तेषां च 

बलवद् बलवत्ता, एतत्तात्पयणान्यदप्यपेद्खातादिना॥ (३।९। 

९ अ) ॥ 

अथ घत्वकारणसह्ितशेवलच्तणाधिकरणम् | । 
न € | 

ख. शे षः पराथेत्वात् ॥ २॥ 

भा. इद द्ूतरे शेषस्य लच्षणं, येन च हेत्ना शेषः-इत्यच्रते, 

तदुभयमास्यायते। यः परस्योपकारे वत्तते, स शेषः-इत्यु- ` 
चरते, तत् यथा, ये पराथाः, ते वक्तारो भवन्ति-शेषभूता 
वयमिद-इति। “नन् योण्पि प्राधानभूतः, सोण्पि कदाचित् 

पराथ वत्तते, यथा उपाध्यायः प्रधानभूतः शिष्याणां विद्या 

विनयाधाने वत्तते'। सत्यं वत्तते, यस्त अत्यन्तं पराध, 

वयं गेषः- इति ब्रमः, यथा, गभंदासः कमाथं एव खामिनो । 
म्नङ्ांख क्रीयते, वच्यति-इत्येव। “नन गभदासस्यापि 

खामी संविदधाःनो गणभावमायात्'। न- डति ब्रमः,-अ्रात्मन 

एवासौ संविद्धानो गणभावं गच्छति, नान्तरीयकत्वात् गभे- | 

ए 

ॐ र प कचित् अत्यन्तपराय इति पाठः ख्व परच। 



३२ अध्याये ९ पादः ॥ २०९ 
। 

4 € ५4 ४4 भा. टासस्योपकरोति, अनदुद्धो वा; यस्त्वत्यन्तं पराथः, तं वयं 
शषः इति-न्रूमः 

अथ त्र किं ठत्तं !। ““चैस्त् द्रव्यं विकी्ष्यते गृणः तच्च प्रतीयेत" 

(२९४ पृ०।८ ख०)- इति, ततर अपूवाथता व्यावत्तिता, दृष्ट 
भयाजनानामास्यातानाम्। इह तु सवषामेव शेषाणां लच्ण- 
मुच्यते ॥ (३।९।२ अ) ॥ 

शेषलच्याधिकरणम् ॥ 

द्रव्यगुणसंस्कारषु वाद्रिः॥३॥ 
वादरिराचायः अचर द्रव्यगुणसंरकारेष्वेव शेषशब्दः- इति 

मने, न यागफलपुरुषेषु । द्रव्यं क्रिया, यदि प्रयोजनवती 
क्रिया, अक्तं सा द्रेण निवेत्तेयितया, तस्या निरं त्तद्र्यांटरते 
न भवति--इति तन्निटत्तये द्र्यमेषितव्यं भवति, तस्मात् 
त्रिया द्रम्। गुणः शक्रोति विशिषं द्रं चोदितं लच्तयितुम्, 
लज्ितिन च तेन प्रयोजनं, विशस्य क्रियासाधनत्वात्, 

तस्मात सोप्पि द्रद्यदारेण क्रियाया उपकरोति- इति क्रियां 

णव। संस्कारो नाम स भवति, यस्मिन् जाते पदाथा भवति 
योग्यः कस्यचित् अथेस्य, तेनापि क्रियायां कत्तव्यायां भयो 
जनम्-इति सोण्पि पराथः। तस्मात् दरवयगणसंताराः पराथं- 

त्वात् शेषभूताः 

न तु यागफलपुरुषाः। यागः तावत् कत्त्ः पुरुषस्य, न 
डि, तस्मिन् निवेत्तिते किञ्चित् अपरमस्ति कत्तव्य! स॒ हि 
परुषाथः, यदन्यत् दरद्यादि, तत् तदथं तस्यशेषभतं, सत न 

किञचिदभिनिवत्तयितम् क्रियते । फलमपि न तेन कियति 
तस्मिन् त कते खयमेव तत् भवति तस्मिन् छते फलमस्य 

भवति-इत्येतावत् गम्यते, नास्ति शब्दो यागेन क्रियते 
2 2 
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भा. फलमिति। तस्मात् यागो न शेषभूतः कस्यचित् अ्ंस्य । 
फलमपि न परघं प्रत्यपदिश्यते, यः स्वग कामयते, स यागं 

क्यादित्येतावत् शब्दे नो पदिग्यते, नात्मनः परस्य वा-इति, 4 

स्वं प्रतीच्छामात्रेण स्वगकामः- इति भवति, तस्मात् परुषं १ 

¡ 

+ 3.40 

भ्रति गुणभावेन न श्रुयते स्वगेः, तस्मात् सोण्पि न शेषभूतः 

न चेत् फलयागौ गणभावेन चोदते, कस्य परुषः मरधानभूतो 

भवति १ मत्यत्तञ्चास्य दरयत्वात् कम प्रति गुणभावः । तस्मात् | 

दर्गुणसंसकारेष्वेव शेषभावं वाद रिभने-इति ॥ 

ख. कमाश्यपि जमिनिः, फलाथंत्वात् ॥ 8॥ 

भा. जैमिनिस्तु खस्वाचायः कमोण्यपि शेषभूतानि मन्यतेस्म, न 
वाद्रिरिवावधारणामनुमेने, सहि ददशः-न यागः कत्तव्य | 

तया चोद्यते, फलकामस्य तु तत्छाधनोपायत्वेन- इति। णवं 

तोयः परिगद्धोतो भविष्यति, अरथंवां चोपदेशः; एनमेवाथं । 

बषेभ्ाये तैरेव साधयिष्यति, इ-द तु तत्सिद्धनैव फलाधेत्वेन ` 
शेषभावं यागस्यापादयतिस्म। तस्मात् अनवधारणण दरगृण- । 

संस्कारा; शेषभूताः, यागोग्पे शेषभूतः फलति इति ॥ 

चः फलं च पुरुषाथेत्वात् ॥ ५॥ 

भा. फलमपि पुरुषं भ्रत्युपदिश्यते, यः, खगा मे भवेत्--इत्येवं 
कामयते, तस्य यागः; न यः खगैः, स चात्मानं लभेत- इति । 
कुतः १। अआत्मनेपदभयोगात्, कच्च भिभ्राये एतत् भवति, क्रिया- 
फलमनुभवेत् कथं परुषः {इति या गः भरयुज्यते। तमात् फलं 
पुरुषा चामात् शयते, नात्मनिरेत्यथैम्। त्मा शेषभूतम्-- । 
दति ॥ ४ 



३ अध्याय ९ पादः॥ २९१. 

ख. पुरुषश्च कर्म्माथत्वात्॥€॥ 

भा. पुरषोपप्यौदम्बरोसम्मानादिषु गृणभूतः शूयते । तस्मात् 
अनवधारणा रषा, दगुणसंक्कारेषु शेषत्वं वादरिमेने-- 

` अथ इदानीम् अत्रभवान् दठत्तिकारः परिनिखिकाव,-- 

 इव्यगुणएसंख्कारेष्वेव नियतो यजिस्मति शेषभावः, अपेच्तिक 
इतरेषाम्; यागस्य द्रव्यस्रति प्रधानभावः, फलस्प्रति गुणभावः, 

फलस्य यागस्मरति प्राधान्यं, पुरुषस्मति गुणता, पुरुषस्य फल- 

सप्रति प्रधानता, ओौदुम्बरीसम्मानादि प्रति गुणत्वम्। तस्मात् 
, सम्मता अवधारणा, द्रयगुणसंखकारा यागस्म्रति नियोगतो 

` गुणभूता एव--दइति॥ (२।९। २ अ) ॥ 

----------~ 

 निवेपणादीनामथैीनुसारेण वयवखितविघयताधिकरणम् ॥ 

५ (० न) । 
[द तेषामथन सम्बन्धः ॥ ७ ॥ (नि०) ॥ 

भा. स्तो दशेषूणएमासौ,-* दशपूणेमासाभ्याम् खगकामो यजेतः 

--इति। तत्र शरूयन्ते धमाः, निवपणम्, मो चणम्, अवद ननम् 

- इत्येवमादयः चौषधधमोः; तथा, उत्पवन--विलापन- 
यद्णासादनादय चअाज्यधमाः : तथा, शाखा हरणं, गवां मस्था- 
पनं, गवां प्रस्तावनम्-इत्येवमादयोग्पे सान्ताय्यस्य । तेषु 

सन्देहः, किं सवं, च्नौषधे आज्ये सान्नाय्ये च कत्तव्याः, उत 
ये यत्र कियमाणा अथवन्तः, ते तत्र क्ताः !- इति । 

“ननु संयुक्ता एव अयन्ते, यथा, बीदीनवदन्ति, तण्डुलान् 
पिनष्टि-इति'। बाद संयुक्ताः, चअवघातादयस्तु पदाथा 
विधोयन्ते अत्या, वा क्येनैषां बीच दि संयोगः, अतोःस्ति संशयः। 
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भा 

भा. 

भा. 

किं तावत् माप्नम् तेषाम् अ्थन सम्बन्धः, अर्थेन प्रयोजनेन, 
ये यतर क्रियमाणः प्रयोजनवन्तः, ते तच कत्तयाः। म्रथनाद्य 

्ज्यसान्ताय्ययोः अनुपकारकाः- इति न तत्र करणीयाः । 
एवम् उत्पवनादय अओषधसान्नायययोः, शाखादरणादय अआ- 
ज्यौषधयोः। “ननु शरूयन्ते सव स्वं । एतदेव न जानीमः, 
--्रूयन्ते न गूयन्ते-इति, तदिचारयितव्यम्। यद्यपि अूयरन्, 
तथाष्यनुषकारकल्वात् नेव कत्तव्या भवेयुः ॥ 

` विदहितस्त् सवधम्मेः स्यात्संयोगतोऽविशेषात् प्रकरणा- 
विशेषाच्च ॥ ८ ॥ (पू०)॥ ` | 

उचमते,-योग्थात् प्राप्तः स्यात्, स यच प्रयोजनं तच्चैव | 
क्रियेत; शब्देन त् सवम्मी पटाधा विहिताः, तेन न, यच 

केवलं म्रयोजनं प्रत्यत्तं दृष्यते, तत्रेव कत्तवयाः। क्र तद्धि?। 

यच यतर विहिताः, तेचामी सवच विदिताः गम्यन्ते। कुतः १। 

° संयोगतोग्विशेषात् भकरणा विशेषाच", सवेषां तावद्ाज्यौ षध- 
सान्नाय्यानामपूवण साध्यसाधनसंयोगोग्विशि्टः, यच्र क्रिय- 
माणा अपवस्य ज्ञता भवन्ति-इति विज्ञायते। तथा अकरण- 

मविशिष्टं-यस्मिन् विहिताः सवषां. विहिता भवन्ति-इति 

गम्यते, अतः सव सवत्र कत्त्थाः, यत्ते अमो न सवो पकुवन्ति 
-इति, विधानसामथ्यात् सवचोपकारकाः- इति गस्यते। 
सचायमद्रष्ट उपकारो भविष्यति ॥ 

अथेलोपादकमं स्यात् ॥ € ॥ (सि) ॥ 

नेतत्,-- सवं सवे करणीयाः- इति, ये यत्न नो पकुवैन्ति, 
न ते तच क्रियामदेन्ति-इत्युक्तमेव। “ननु विधानसामथ्यात् 
सवं सवन्नोपकरिष्यन्ति। न~ इति ब्रूमः ॥ 
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द अध्याये ९ पादः ॥ २९.३ 

फलन्त॒ सहचं्टया शब्दाथाऽमावाद्िप्रयोगे स्यात् । 
१०॥ (यण०)॥ 

नास्ति विधानं, येन सव सवच्ोपकुवन्ति। न च प्रत्यच्ता- 
दिभिः उपकारमवगच्छामः। अर्थापत्तिरपि नियोगतः ततैव 
भवेत्, यत्रैव शब्देन चोदना भवति, नान्यथा। यदि च 

प्रथनादीनामाज्यसान्नास्ययोः अनुपकुवेताम् अपि तत्प्रकरणे 
 समाम्नायोग्नुपपन्नो भवेत्, ततोग्धोादट्रृ्ट उपकारः करप्येत, 
ति त्ववश्यं समाम्नानोया चौषधाथं, फलं हि सचे ष्टयाग्वदहन- 
नादिकया अवगम्यते तुषविमोचनादि, भयोजनं च तेन, न 
लस्म्ाटरते पुरोडाशः सिध्यति, सति च अस्िन् अधवान् 

„  भकरणे समाम्नायः, अथवति च तस्िन् न अट्ृष्टकर्पनायां 
-मरमाणमस्ति-इत्यतो न शक्यम् करुपयितुम्। यदि च तत्र 

तण्डलादिनिष्पाद्नं द्रष्टं न अभविष्यत्, ततो विप्रयोगे 

तण्डलादौनामभवात् उपकारस्य शब्दाथमाचम् द्ृष्टोपकारा- 
` नपेत्तं कत्तद्यम्- इत्याज्यसान्नास्ययोः अपि क्रियमाणानाम- 
 दष्टमभविष्यत् । तस्यात् न प्रथनाद्यः सवे्र। एवम् उत्- 
पवनादयः शाखादहरणादयख। तस्मात् न, रूवं स्वच् 
क्ताः, भ्रथनादयो नाज्यसान्नाव्ययोः, अ्रौषधे एव ते, 
उत्पवनादय आज्यस्य, न अओौषधसान्नाय्ययोः, शाखाडहरणा- 
दय सान्नाय्यस्य, नाज्यौषधयोः- इति सिद्धम् ॥ (२।९। 
४ अर) ॥ 

 स्फ्रादीनां संयोगानसारेग वयवस्थितत्वाधिकरणम् | 

द्रव्यं चोत्पत्तिसंयोगात्तदथंमेव चोयेत ॥ ११ ॥ 
स्तो दशपूणमासौ, तत्र समामनन्ति, ‹स्फयञ्च कपालानि च 
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भा. अच्चिद्ोचदवणो च शूप च छष्णाजिनं च शम्या च उलुखलच्च 

मुसल दरवचोपला च एतानि वे टश यज्कायुधानि-- इति। | 
तच सन्दिद्यते,- किं यो य इद शक्यते एभिः क्तुम्, तद्य | 
तद्य पदाधेायेतानि समाम्नातानि, उत यत् येन संयुक्तम्, 
तस्मे एव १ इति। किं तावत् भ्राप्तम्? यत् येन शक्यम्-- 
इति। कुतः १। एवं विधयो भविष्यन्ति तथार्थवन्तः, इतरथा 
ते अनुबादा निष्प्रयोजनाः, प्रकरणाविशेषश्च सवैपदाथैन्भति, 
यज्ञायधानिः- इति च यज्ञसंयोगो अविशिष्टः तस्मात् 

सव सवच - इत्येवं प्राप्तम् । 
एवं प्रासे ब्रमः,--' दरव्यं च उत्पत्तिसंयोगात् तदथमव चोद्येत, 

यो येन पदटाधथन सद्दोत्पत्तिवाक्येन संयुक्तः स पदाथः तेनेव 

क्तव्यः, यथा “स्प्वेनोड़न्ति--इत्युद्धनाथता स्पवस्य वाक्येन, 

तत् उद्खणनं न स्प्यादन्येन क्तैयम्। यदा चैवं, तदा प्राप्त 
एव स्प्यः, तस्यायमनुवादो भवितुमद्ेति,- “एतानि बै दश 
यज्कायुधानि--इति। एवभेकेकस्य अनुवादः, तेन तेन वचनेन 
भ्राप्तस्य । यथा, कपालेषु पयति, अग्रिद्दोचदवण्या हवींषि 
निर्वपति, पेण विविनक्ति, छष्णाजिनम् अधस्तात् उलूखलस्या- 
वस्तृणाति, शम्यां* दरषद्युषद धाति, उलूखलमु स्लाभ्याम् खव 

न्ति, द्रषदुपलाभ्यां पिनष्टि डति। म्रकरणणात् सवानि 
सवे माञ्ुयुः, वचनात्त॒ यथावचनं, यज्ञायुधशब्दोग्पि सामा- 
न्येन भ्रयोजनं विदधत् तत् वाध्येतेव, पर द्ं हि सामान्यवचनेन 
विशेषविधानं भवति, मत्यं तु विशेषवचनेन विशेषविधानम् । 
तस्मात् वत् येन उत्पतता संयुक्तम्, तत् तैव विनियुज्यते- 
इति सिद्धम्॥ (३।९।५अ०) ॥ 

* पम्यायां टषदसुपदधातीति का प्रा यु°। 
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 - आरुख्ादि गुणानामसङ्क्ग ताधिकरणम् । (आखारूणिन्यायः) ॥ "1 

ख. अरथेकतवे द्रव्यगणयोरककर्म्यान्नियमः स्यात् ॥ १२॥ 

भा. ज्योतिष्टोमे क्रयं प्रत्य अूयते,--“चरुणया पिङ्गा च्येक दा - 

1 9 

` यन्या» सोमं क्रीणाति-इति। तच सन्देहः, किम् अरुणिमा 

 छत्लप्रकरणे निविशेत, उत क्रय णवेकद्ायन्याम्?2-इति। 
“कथं पुनः “अरुणया क्रीणाति इत्येवं विस्पष्टे क्रय सम्बन्धे 
गम्यमाने संशयः !--दइति'। उचते,- इह हि गणम् च्ररुणि- 

$ ४५ ज - 

` मानममुत्तम् सन्तं क्रियायाः करणएम्- इति शब्द् उपदि शति, 

` यत् करणाभिधायिन्या तृतीयाविभक्त्या संयुज्य निदं शति,-- 
` “अरुणया'-इनि, न च, अमूतताग्येः क्रियायाः साधनं भवितु- 
महति ! अतोः्सम्बन्धं क्रीणातिना अरुणगुणस्या वगच्छामः, 
न च, अशकनीयम्थं प्रमाणभूतः शन्दोःभिधास्यति- इत्येवं 
भकरपना कदाचित् उपपद्येतापि ! केनचित् प्रकारेण सम्बन्धः 

--इति वचनप्रामाण्यप्रकारान्वेषणे वुद्धिभ॑वति, तत् यदि पर, 
विचारयन्तः क्रियासम्बन्धसामथ्यैमवगमिष्यामः, एकवाक्यतया 

क्रय एव अरुणिमानं निवेशयिष्यामः, अथ त्वम्रमाद्यद्भिरन्वि- 

` ष्यमाणो न कथच्चन सम्बन्ध उपपत्स्यते, ततो वाक्यभेद मभ्युप- 

~ गम्य प्रकरणधमेमेनमध्यवसास्यामः; तस्मात् अवग्यं विचारणो- 

 यमेतत्- इति । 

किं तावत् म्राक्षम्? शछत्स्ने प्रकरणे निवेशः। कस्मात् ?। 

` संयोगतोगविशेषात्, भ्रकरणाविशेषाच। “ननु प्रकरणात् वाक्य 
बलीयो भवति- इतव्येकवाक्यत्वात् अरुणिमा क्रयेण सम्भ॑त्स्यतेः 

-इति। नेतदेवम् अवगम्यते, न ह वचनश्तेनाप्यनार- 
* 

# क्वचित् ख्कहायिन्धा इति पाठः खवं परत्रापि 
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1 1 भा. भ्योग्थेः शक्यो विधातुम्, यो हि ब्रूयात्,-उद्केन दग्धम्, 
. अश्रिना क्ेदयितव्यम्- इति, किं स वचनप्रयोजनसामज्ञस्यम- 

वोत ? न चामूत्ताग्यैः क्रियायाः साधनम् उपपद्यते । तस्मात् 
अरुणया क्रीणाति- इति सम्बन्धाभावादे कवाक्यता न भवति 
-डति । + = 

“ननु नैवायं गुणवचनः, किं तद्धि द्रव्यवचनः। कुतः १। 

खोलिङ्गसम्बन्धात् ; द्रद्यविशेषा चेते खी पुमान्. नपुंसकम्- + 

डति, खीयां यत् प्रातिपदिकं वत्तते, तस्यात् खीप्रत्ययो भवति 

इति, लीप्रत्ययं च "अरुणया' इत्युपलभामदे। तस्यात् 

द्रव्यवचनः, अरुणशब्दः- इति। तदेतदपेशलं, तदेव हि 

दर्यमरुणिम्ना परि च्छद्यमानम् चरुणशब्दामिधानीवतां लभते, 
तदेवान्यगुणकं नारुणशब्दः शक्रोत्यभिवदितुम्, अरुणिमानमेष 

शब्दो न व्यभिचरति, अभिचरति पुनद्रयम्, अव्यभिचारि 
च कारणं कारणवताम् इष्टम्। चतोग्स्य गुणः खा्ः- इति 
गम्यते, तदस्य म्रत्यच्ततो गृणवचनता गम्यते, खीप्रत्ययदशनात् ` 
तु नूनम् अरुणा भातिपदिकं द्र्यवचनम् इत्यनुमानं, अत्यं । 
च ्रनुमानाद्भलीयः, तात् गृणवचनः। कथं तद्धि लोमरत्यय- 
सम्बन्धः ?। भवति हि गुणवचनस्य अपि खीलिङ्गता, यथाच , 

अरुणा बुद्धिः, एवम् अरुणा इति। गुणवचनश्चेत् क्रीणातिना त 

न सम्बध्यते। तस्मात् वाक्यभेद छत्वा प्रकरणे सखवेद्िन्नेव 
सन्निवेशः- इति । ध 
अथ यदि क्रीणातिना न सम्बध्यते, तद्खिन् णव वाक्ये | 

रकाय नोश्देन सम्भ॑त्स्यते, न भविष्यति वाक्भेदः- द्ति'। ` । । 
तत् न, केवलं दि गुणम् चरुणएश्ब्टोःमिदधाति, न द्गुणौ ; 

केवलं च द्रव्यमेकद्ायनीशब्दो, न गुणसह्भितम्-इति तयोः 

सम्बन्धस्य वाचिकां षष्टोमन्तरेण कथं सम्बन्धो गम्यते १। “खाद, 
अन्तरेणापि षष्ठीम्, एक विभक्तेन शात् सामानाधिकरण्यम् 

अड त 

4 ॐ 1 0 ८ 

^ {५ 
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- अवगमिष्यामः, यथा नोलमुत्पलम्-इति'। तदनुपपन्नं, रूपात् 

अररणशब्ट्स्य गुणवचनता, करपनीयन्तु एकविभक्तिसंयोगफ़त् 
खकदाय नोशब्द सन्निधाना तदेकवाक्यतामभ्यपगम्य रएकद्ा- 

 यनीशब्दसामानाधिकरण्यं; न च, लिङ्गात् वाक्यं बलीयः 
तस्मात् असटेतत्। 

तत्र उचते, यदा केवलगृणएवचनतायां शब्दः प्रवत्तमानो 
नान्येन सम्बन्धं लभते, तद्ाग्नुपदे कत्वात् श्रानथेकवं माभूत् 
--इःति दरव्यषरतामापद्यते, तस्यामवस्थायामेकविभ क्तियुकतेनैक- 
हायनोशब्टेन रखन्निदितेनेकवाक्यतामापद्यमानः समानाधि- 
करणो भवति, तथा च कत्वा, नोलमुत्पलम्- इत्युपपद्यते, 

स चायम् अरुणा शब्दः तस्यामवस्थायां वत्तते, न हि अस्य 

खाथमभिदधत इतो विच्छिन्नस्य प्रकरणेःप्य्थवत्ता। कुतः 2 । 
येनैव देतुना सम्बध्यते क्रीणातिना न, नामुत्ताग्थैः क्रियायाः 
साधनं भवति--इति; न च, क्रियासाधनेट्रेयेः, नहि, 

केवलगुणवचनः शक्रोति द्रदयमभिधातुम्- इति स एव द्ेतुः 
म्रकरणसम्बन्धाभ विभ्पि, तचरापि सम्बध्यमानः क्रियाभिवा 
सम्बध्येत, तत्साधनैवै दरथः, तचचोभयमप्यनु पपन्नम्। अतः अन- 
यैकत्वपरिजिदहीषेया सन्निहितेनैकद्ायनीशब्दे नारुणा शब्दः 
सम्बध्यते, नास्ति वाक्यभेदः । 

नैतदेवं, न दयमरूणा शब्द् एकद्धायनी विशे षणं भवितुमद्ेति। 
किं कारणं १। करणविभक्या तुतोयया समुच्चरितोभ्यं, तेनेतेन 
तृतीयाश्रतिसामध्यात् क्रियाविशेबणेन भवितव्यम्, कारकाणां 
हि क्रियया सम्बन्धो न दरब्येण- इति। स एष श्रतिसाम- 
श्यत् क्रियाविशेषणम्, एकवा क्यत्वात् एकद्धायनीविशेषणं ; 

तिख वाक्याद्भलीयसो, तस्मा न्नास्थेकद्ायनोसम्बन्धेः-- 
इूति। 

“नन् च गणस्य क्रिया सम्बन्लाभावात् 9 कारक 
& 
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भा. शक्तिः* - इति एकद्धायनोसम्बन्धोग्यमध्यवसितः'। एवमपि | 

* नोपपद्यते,--यदि कारकाभिधानम् चविवल्तितम्- इति गुण- 

शब्दे नैतेन द्यम् अभिधातुमिष्यते, तदा भरातिपदिका्थैस्या- 
व्यतिरेकः- इति प्रथमाविभक्तिः म्रामोति। न हि तुतोयान्त- 

स्तमभिसम्बन्धं शक्रोति वतुम्, न चान्यथानुपपत्तिः-इत्यन्यो- 

ग्स्यानुपपद्यमा नोग्थेः शक्यते कर्पयितुम्, यथा, अग्रौ तिति 
माणवकः- इत्युक्ते उवलनेग्नुपपद्यमानो न चश्वे गवि वा 
करप्यते, अग्रिसमीपवचन रणवाध्यवसीयते ; तददि दाप्यम्रथ- 
मान्तः शब्दो न कथच्िदप्य्तिरिक्ते प्रातिपदिकाथ भवित्- ¦ 
मरहति-इति। तश््ात् काममन्थकोग्वगम्यतां नास्थैकद्ा- ` 
यनोसम्बन्धोग्ध्यवसातव्यः 
आह-न ब्रूमो, न कारकम् रुणाश्ब्देनाभिधोयते-- 

इति, व्यक्तम् अरुणगृणएविशिष्टमेतेन कारकममिधोयते। कदा- 

चित् तु किञ्चित् विधित्सितं भवति, कदाचित् उपखजेनीभूतोग्यै | 
विधित्सितः, भधानोभूतोग्नुवादः; तत् यथा, दण्डी-डइति ५ 
उपसजनोभूतदण्डकपुरुषप्रधा नकः शब्दः अवगम्यते, कदाचित् . 

त् निज्ञाते पुरुषे दण्डगुण विधानाम् उच्वायते,- दण्डी पभ्रषा- 1 

नन्वादह-इतिः तथा, 'लोहितोष्णीषा त्विजः प्रचरन्ति . 

-इति। ण्वमिद्ापि यद्यनुपसजनभूतौगरुणो गुणः, प्रधानभूतं # 
कारकं; तथाण्यनूदिते कारकेगरुणगुणविधानाथे वचनं युज्यते । 
तस्मात् एकाय नीसम्बन्ध उपपद्यते, नास्ति वाक्यभेदः इति। 

नेतत्सारं, अ दि एकद्दायनीक्रीणात्योरनववुङ्खं सम्बन्धं 
बोधयितमयमेकद्ायनोशब्द उचरितः,† स एष कथमिव अरूणा- ` 
शब्दे न सम्बध्यते, तदेतदभिद्धितमपि पुनःपुनः पयेनुयुज्यते । 

„* 0 

४1 + 3: 

2 ॐ 

* कारकविभक्तिरिति षा० प०। 

† उश्वरुति इति कचित् | 
+++ + 



2 अध्याये ९ पादः ॥ २९१९. 

7. “कथं पुनरेकह्ायनीशब्द्स्य क्रीणातिना, अरुणगुणेन च समाने 
समभनिव्याद्ारे क्रीणातिना सम्बन्धोऽभ्युपगमनोयः, न पुनः 
आरुण्येन ?-इतिः। शब्द प्रामाण्यात्,- भवति हि क्रिया- 

` सम्बन्धस्य वाचिका विभक्तिरेकद्ायनोशब्दमनु निविष्टा, नतु 
` गुणसम्बन्धस्य वाचिका । “का पुनः क्रियासम्बन्धस्य वाचिका, 
का वा गृणसम्बन्धस्य !-इति'। कारकलच्छणएणा क्रियासम्बन्धे 
विवच्छते भवति दितीयादिः, अरविवच्िते पुनः कारके, सम्बन्ध- 
माचविवच्तायां षष्टो । न च अचर षष्ठीं पश्यामः, पश्यामस्तु 

खलु तृतीयाम्, अतः क्रीणातिना सम्बन्धमभ्युपगच्छाम एक- 

हायनशब्दस्य, नारुणाशब्दे न- इति । 

"कथं तदि भवति अचर सम्बन्धो,--नीलमुत्पलम्-इ तिः । 

उचपते,-भवति, न तु ्तिलच्छणः, किं तु वाक्यलच्तणः, 
उत्पलशब्द्सन्निधाने तदणे्तौ नीलशब्द्स्ते नेकवाक्यतामभ्युप- 
गच्छन् न अजहत्खार्थट तन्तिः उत्पलविशेषाभिधा नपर उच्ाय- 
माणः सम्बन्धमभ्युपैति । 

 (नन्विद्धापि वाक्यलच्तणः तददेव अरुणिम्ना समं सम्बन्ध 

एकद्धायन्या युज्यते'। न- इति ब्रूमः,- तिद वाक्याद्धलीः 
यसो, खूतिखास्याः क्रिया सम्बन्धमा ह, न गुणसम्बन्धम्। "यदि 
ुनः खतिसामश्यात्, क्रिया सम्बन्धोरग्यु पगम्येत, खक वाक्यत्वात् 

अपि गुणसम्बन्धः'। नेवं शक्ये, यो न्येन स सम्बन्धुमु चार्यते, 
न तत्समोषगतोःप्वन्यः तेन सद सम्बन्धुमदति, यथा, भाया 
राज्ञः, पुरुषो देवदत्तस्येति भाया विडेषणा्थम् उच्ार्यमाणो 
राजशब्दो न पुरुषेण सम्बध्यते, तददिदह क्रयाविशेषणार्थम् 
उच्चायेमाण एक दायनोशब्दो नारूणाशब्टे न सम्बन्धमरति । 
अआ ह, सत्यमेवमेतत्, ्रसत्यामाकाङ्खायामानन्तयमकारणं, 

सवे तु बाधिते पदां वाक्यां उपपद्यते, नान्यथा, सामान्य- 
त्ति हि षदं, विशेषदत्ति वाक्च सामान्येनाभिप्रहत्तानां 
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भा. पदाथानां यदिशेषग्वस्थाने, स वाक्वाथः, तदेतत् उक्तं, (९।९। 

२५ ०)--“ तद्भूतानां क्रियाथन समाम्नायोणग्येस्य तन्निमित्त- 
त्वात्" इति, तच प्रत्यच्तादिभिः पदाथा, वाक्चाथः पनरान- 

मानिकः, तदेतत् अवगम्यत, केवलखाथेटत्ति पदमन्पदेश- 

कम्--इति पट्ान्तरेण सन्निदितेनेकवाक्यत्वमभ्युपेति, नान्यथा 

-इति, तदिद यद्यप्येकद्दायनीशब्दः त्रीणातिना सम्बध्य. 

मानः छताथा न पदान्तरेण सम्बन्धमाकाङ्कति, अरुणा शब्दः ` 

तु पदान्तरेण सम्बन्धम् अलभमानः अनथकः- इत्येकद्ायनी- § 

शब्दे नेकवाक्यतामभ्युपैतिः! ननु उक्तं--क्रियासम्बन्धाथी, ना- 
रुणा सम्बन्धाथः- इति | = 

“अ ह,--अरुणाशब्ट्स्य अनथक्वपरिदह्ारायोभयसम्बन्धाथः . 

--इति वदामः, अन्याधमपि छतमन्याथमपि शक्रोति क्तम्, 

तत् यथा, शास्यथे क्रयाः प्रणोयन्ते, ताभ्यख पानीयं पीयते . 
उपस्पन्यते च। एवमिद्ापि क्रयसम्बन्धाथमेकद्ायनीोशब्द . 

उञ्चायमाणोगरुणा शब्दे न सह सम्भत्स्यते, न किञ्चित् दुष्यति । || 
तस््रात् न वाक्यभेद नतद स्ति, यद्यप्यचमरुणाशब्ट्ः | 

चनथको माभूत्, इत्येकडायन्या सम्बध्येत, तथापि सवस्मिन् | 

प्रकरणे निवेष्टमहति, नचेनं सोमं क्रीणाति- इत्येष शब्द 

शक्रोति विशेषम्, न हि अयं विशेषणत्वेन उद्ायते, किं तद्धि 

अपवाग्यं विधोयते) 

“नन् अषवाग्पि विधीयमान एकद्धायनीशब्दवत् इतरेण 

सम्भत्स्यते। कथं 2 । प्रयोजनाय डि उच्ायमाणः शब्दो येनाधः, ॥ 

तसै तावत्योजनाय अवकरप्यते, सन्निद्धितञ्ख बुद्धौ भवति, $ 

तेन वुद्धौ सन्निहितेन शक्यते साकाङ्कः शब्दः सम्बन्धयितुम्-- ¦ 

डतिः नैतदेवं, यो हि असम्बध्यमानः अनथेको भवति, रू ` 
सम्बव्यते, नान्यः। कतः एतत् ?। सम्बध्यमाने हि सामान्यं ` 

विश्चेषेः्वस्थाम्येत, तज वाक्येन अतिः पीडिता स्यात्। न चायम् 

+ - च) 

५ र) 

॥ 

९५. 

ह 
ड 
च 
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भा. च्रसम्बध्यमानः क्रीणातिना च्रनथेको भवति, प्रकरण्गताभिः 

 एकदायनीमिः* अभिसम्भत्स्यते। ` 

` .नन् एतत् उक्तं प्रकरणेःप्यस्य सम्बन्धोःन् पपन्नः-इतिः। 

नानुपपन्नः, एकस्यिन् वा क्येधन्योग्ः विधीयमानो नान्येन सम्ब- 
“ भ्यते, वचनव्यक्गिभदात्, अन्या दि वचनव्यक्तिर्विधीयमानस्य, 

अन्या गणेन सम्बभ्यमानस्य । अज्ञातवत् ज्ञाप्यते विधौय- 
मानोण्या, तवत् अनूद्यते गुणएसम्बन्धाथे, न च सछृदुचार्य- 

` माणो तवत् चज्ञातवच्च भवितुमर्हति, एकद्दायनोशब्दः 
क्रये विधीवमानोग््ञातवत् स्यात्, अरुणशब्देन सम्बभ्यमानख 

` ातवत्। वाक्यभेदे पनने दोषो भवति, प्रकरणे तु वाक्यान्तरैः 

` कियाद्रवयान्तराणि च प्राप्तानि, तैः इदं वाक्यान्तरविह्ितं 
सम्बध्यते, तत्र अन्यस्मिन् विधीयते, अन्यस्मिन् वाक्येण्नूद्यतें 
इत्युपपन्नं भवति। तस्मात संयोगतोग्विशेषात् प्रकरणा- 

विशेषाच्च सवेस्सिन् प्रकरणे द्रव्येषु निवेशः- इति । 
` एवं भ्रति ब्रमः,- “अर्येकत्वे द्रव्यगृणयोः रेककम्यान्नियमः 

स्यात्- इति, यन्न अरधकत्वं सयते दरयग्णयोः, तच द्रव्यगृण- 

` वेकस्िन् पदाथ नियम्येयातां । कृतः १। एेककम्यात् एककाय- 

त्वात्, एकं दि कायं द्रव्यगुणयोः श्रूयते क्रयसम्बन्धः कथमे 

तत् अवगम्यते १। एकवा क्यत्वात्। कथमेकवाक्यत्वं !। अरुणया 

पिङ्गाच्या एकद्ायन्या--इति अपयेवसितोग्धेः साका ङ्खत्वा- 
दमिधातमरतिपचोः, सोमं त्रीणातीति त॒ पयवस्यति, तयोरेवं 

-नैरुत्सक्यात् । यदयेककार्यता किमिति विकर्षो न भवति ?। नेत- 
देवम् ˆण्काथास्तु विकल्पेरन् द्रति विकर्पधमाणौ म्राञुतः 
-इत्ययुक्तो्यं पयेनुयोगः। कथं १। पयनुयोगो नाम स 

भवति, यः खपन्तं साधयति, विपन्तस्य च प्रतीपमाचरति, नच 
न्ननन्न्----~-~-------- ~~~ ~~ --~---  - र ऋ 

# रकडहायनीभिरिति अआ० सोऽ पस्तकं नात्ति ॥. 
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भा. विकरपोग्ख्यत्पत्तस्य प्रतीपमाचरति, क्रयेणारुणिमा सम्बन्धः-- 

इत्येष नः पत्तः। न च विकर्षो नानाकायत्वात् । 
† “ननु इदानोमेव उक्तम्,-एकं कार्येम्-डइति, ` तचापि 

विरुद्वम्.--णवं दि पूवेमभि तं,- -चमत्तेत्वात् गुणो न क्रियया ` 
सम्बभ्यते--इति, इदानीं विपरीतमभिधोयते,--उभावपि द्रव्य 
गणौ एकाथ क्रयमभिनिवत्तयतः- इ तिः। उचप्रते, नेतदिरद्धम् 

न च विकर्षः, एकं काय्यं, सामथ्यभेदस्त्, सात्तात् हि दरव्यं ` 

क्रियां ्रत्युपकरोति, गुणस्तु विश्टानां साघनम्। “यद्येवं, न 

तद्दि गुणः क्रियामभिनिवत्तयति, साधनस्य असौ विशेषकः-- 
इतिः। नैतदेवं, गुणस्य क्रियामभिनिवत्तयत एतदेव सामथ्यै, 

यत् साधनं विशिष्यात्। अकाङ्कति च क्रिया साधनविशेषणं, 

चिद्ृभूतो डि गुणः साधनं लच्तयति, असति चिद्धिन लच्येत, 

_ कतमत्साधनं क्रियायाः इति, ततः क्रियां नाध्यवस्येम 

कनत्तेम- इति भवति क्रियासाधनं गृणः। नचैवं सति विकल्पो 

भवति, यथा अधिकरणस्य कत्चादीनां च, अधिकरणं हि ॥ 

कत्ीदौनि धारयति, तान्यधायमाणनि न शक्तुवन्ति क्रिया- । 

मभिनिवेर्तयित्म्, तथा कत्ता करणादीनि समाधत्ते, तान्य- ` । 

समाहितानि न शक्तुवन्ति स्वं खमथमभिनिवत्तयतुम्। य्धिंस्त ` 

साघधनोपकारे काय तस्िन्नेव उपकारेग्न्यत्साघनं विधीयते, 

तच विकर्षो, यथा “व्री द्िभिर्यजेत, यवेर्यजेतः- इति, उभयेष्पि 

तण्डुलनिष्टत्यधाः 39 

"एवं तरिं तदेवेदं सज्ञातं भवति, एकद्ायनीोविधानं, ` 

तदिशेषणं च अरुणो गणः, तच स एव टोषो वाक्यभेदः प्रसज्येत । 

-इतिः। न ब्रमः,-अरुणाशब्द् एकदा यनोशब्दे न सम्बध्यते 

इति, किं तद्धि क्रीणातिनेव सम्बध्यते, एवं हि शयते,-- 

श्रुणगुणिन क्रयमभमिनिवत्तयेत्-इति, यथा च तेन निवत्त्यते, 

तथा यतितव्यम् भवति, न चाविर्िंषन् साधनं, गुणः क्रियाः 
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ा. मभिनिवत्तेयतीत्यथेत् साधनविशेषणएतां म्रतिषद्यते, यथा 
स्थाखयां पचेत्- दति क्रियाखाधनत्येन निरिषटेथात् सम्भवने 

धारणे च स्यालीं यापारयति तददिद्ापि द्रव्यम् । तस्यात् 

नास्ति वाक्यभेदप्रसङ्गः-इति। 

“नन्वेवम् अपि वाक्यम्मिद्येत। कथं!। प्रत्येकं वाक्यपरि- 

समासिट््टा- इति, यथा देवदत्त--यज्ञदत्त-विष्णमित्रा 

भोज्यन्ताम्--इति प्रत्येकं भूजिः समाप्यते, यथा च यस्य 
पिता पितामहः सोमं न पिवेत्-इति। एवमिद्दाप्यरूणया 
क्रीणाति, एकद्धायन्या क्रीणाति-इतिः। नेतदस्पमत्पच्तस्य 

बाधकं, एवमपि क्रये एव अरुणिमा निवेच्यति, न स्वस्मिन् 

प्रकरणे-इति। ˆ सत्यमेष दोषो न भवति, किं तु अनरुणयापि 
एकद्ायन्या क्रयः प्राप्रोति, अरुणया चानेकद्धायन्या, तच 

यदुक्तं द्रयगुण्योनियमः- इति, सा प्रतिज्ञा दीयते'। न 
तद्दि ब्रूमः,--वाक्यभेदः- दति। कथं १। क्रयस्य हि द्रव्या- 

रुणिमानौ उप दिश्येते, न क्रयः तयोः। न च, रधानं प्रतिगुणं 

भिद्यते, प्रतिप्रधानं दि गणो भिद्यते- इति, अस्ति चायं 
द्रष्टान्तःः--समुदाये वाक्यपरि समा्षिः- इति, यथा गगाः शतं 
दण्डयन्ताम्-इति, तथा अभिषुत्य ज्ञत्वा भच्तयन्ति-इति। 

तस्मात् उभयविशेषण विशिष्टः ऋयो विधीयते । 

“कथं पुनः तसिं इतरसख्िंञ्य दृष्टान्ते सति एकान्तेन 
अवधायेते,- समुदाय एव वाक्यपरिसमा्षिनं प्रत्यवयवम्-- 

 इतिः। अच ब्रूमःः-इद द्रव्यारुणिमानावुभावपि क्रियासम्ब- 

 इावुषलभ्येते परस्परेण सम्बद्खौ, क्रयोप्पि द्रयारुणिमाभ्यां 

विशिष्ट उपलभ्यते नान्यतरेण, तच यदि दूव्यपरम् अरुणिमपर 

च भवति वचनम् इट्, ततः प्रत्यवयवम् असंशयं क्रय सम्बन्धः; 

अथ क्रथविधित्सया्भिधीयते, ततो यथेवायम् एकद्ायनोवि- 
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भा.भिष्ट, वम् श्ररुणिग विशिष्टः --इति नियमतः* उभयसम्बन्धो- ` | 
गभ्युषगमनीयः। न च, अच द्रव्यारुणिमानौ ईप्सित, ईण्वितस्तु+ ` 
कयः, तेन हि ज्योतिष्टोमद्रवयं सोमः परिप्राप्यते,! द्रवयारूणि- ` 
मानौ क्रयार्थ सन्तावोण्वितौ स्यातां, नान्यथा। तस्मात् कयो 

विधोयते, स च नान्यतरविरश््िः भरतीयते- दति समुदाये 

वाक्यपरिसमास्िः इह निञ्योयते। यदा चेवं, तदा न, एक- ¦ 

हायनम् मुत्का अन्यत् द्रव्यं व्रायसाधनमस्ति, न चारूणात् 

अन्यः साधनस्य विशेषको गुणः-- इति, नियमः सिद्धो भवति। 
“अत्र वदामः,- यदि कयस्य साधने गुणणोग्भिसम्बन्धमुपैति, 

तदा वाक्ये भिन्नेःपि ऋरयसाधनत्वात् अरुणिमा अस्िन् द्ये 

न निवेच्यते, किमथम् एकवाक्यता म्रयनेन साध्यते {-इतिः। 
तदेतत् अभिधोयते,- भिन्ने हि वाक्ये एकद्ायनोसाधनकः 

क्रयोः?ववद्खो भवति, अरुणासाघनमपि क्रयान्तरं, न तद्धिन्नेवे- 

कद्ायनीसाधने क्रये अरुणिमा विदितो भवति, तत्र यत्. 

क्रयान्तरम् चरुणगुणविरशिष्टं, तचाथात् प्राप्नम् अन्यदपि साधनं 

भवति, तदपि विरशिंषन् अरुणो गुणः तेन सम्बध्येत! एक- | 
वाक्यत्वे त् तत् परिद्तं भवति। तस्मात् साध् अभिधोयते,- ` 

च्र्थेकत्वे दरगुणएयोः एेककम्यात् नियमः स्यात्-इति॥ (द। 

९.। ६ अ) ॥ 

1 ̂ , + (+ ॥ 

व ~ 

य £ € (> # 

सव्वघां ग्रहादीनां सम्मागायधिकरणम् | (ग्रहंकत्वन्यायः)। ॥ 

ख. रकत्वयक्तमकस्य शतिस्तं योगात् ॥ १३॥ (प°) ॥ १ 

भा. अस्ति ज्योदिद्टोमः,- “य एवं विदान् सोमेन यजते-इति। ` 
[१ 

# नियोगत इति घ्रा प° | † परिसमाप्यते इति प्रा० प । ४ ५ 
प 

च 

+ 



३ अध्याये ९ पादः ररेध् 

. तत्र॒ श्यते,-!दशापवि्रेण* यहं सम्माणटि- इति, तथा 
 अच्निदोते अयते, अभरेस्तृणान्यपचिनोति- इति, तथा दभ- 
युणंमासयोः अयते,“ पुरोडाशं पयत्रिकरोतिः--इति। तच 
सन्दे हः, -किमेकस्य ग्र स्य, णकस्य अग्रः, एकस्य पुरोडाशस्य 

च सम्माजेनादि कन्तेव्यम्, उत सवषां ग्रहणां सवषाम् अग्नीनां 
सवषां परोडाशानाम्१--दति। किं माक्तम् १-एको यददः, 
एकोभ्भनिः, एकः पुरोडाशः इह ग्रहीतयः। कुतः१। श्युति- 
संयोगात्, णकत्वश्रतिसंयक्ता एते पदाथः, एकं हि द्रव्येषु 
शरूयते, आ्दलच्तणे च हि कमेणि यत् शब्द चाद, तत् 
अस्माकं भ्रमाणं, यथा पञुमालभेत-इत्युक्ते एक एव पयुः 

पुमां खालग्यते, एवम् अचाण्येको गरदः सम्माजनीयः, एकस्य 
अग्नस्तुणान्यपचेयानि, कः पुरोडाशः पयग्रिकत्त्ः--इति ॥ 

सवषां वा लक्षणत्वाद् विशिष्टं हि लक्षणम् ॥ १४ ॥ 
(सि) ॥ 

नेतदस्ति,- ग्रहा दिष्वेकत्वयुक्तेष्वमो पदाथाः कर्तव्याः- 

इति, सव हाः सम्माष्टव्याः, सवभ्योऽ्चिभ्यस्त्णान्यपचेयानि, 

परोडाशमा चञ्च .पयभ्रिकत्तव्यम्- इति कुतः !। यदज्यात्या 

दर्यं लच्तयित्वा सम्मागादि विधीयते, अविशिष्टं च लच्तणं 

सबदरव्येषु, तच न गम्यते विशेषः, को यदहः सम्माणवयः, कोन 
--इति, सामान्यावगमादिशेषानवगमाच सवम्रत्ययः। तथा 

अ्चिपुरोडाशनामपि। “ननु एकवचनं यते, तत् विशे च्यतिः। 

नेतदस्ति, एकत्वं द्धि अूयमाणं यद्धादिष्वेकल्वं ब्रूयात्, न 
दितोयादौन् प्रतिषेधेत्, एकल्वस्यासौ वाचको न दितोयादेः 

# द्श्ापरविजं वासःखण्ड इति माश्चवः। 
2 7 



रद् मोमांसा-दशने 

भा. प्रतिषेधकः, तेन श्प्रतिषिद्धे दितोयादौ सामान्यवचनेन माप्तम् | 
सम्माजनादि किमिति न क्रियेत । 

“तच एतत् स्यात्, एकवचनम् इह यमाणं पराप्ते णव ¦ 
एकस्मिन् द्रे, दितीयादिषु च, किमन्यत् कुस्यात् अन्यतः 
परिसङ्कुपायाः, न ॒चेदेकवचनं परिसच्चच्तीत दितीयादीन्, 

अनथैकमेव स्यात्, शक्रोति च द्ितोयादौन् निवत्तयितुम्, 

यथा, “अश्वाभिधानोमादत्ते- इति गदभाभिधानं परिसच्चष्टे, . 
एवम् अच्ापि द्र्यम्- इतिः । 9 

नैतदेवं, तच मब्रस्याभिधान्याख् यः सम्बन्धः, तद्मिधान- , 
परम् वचनम्,--* इमामगुग्णन्'- इत्यश्वाभिधानोम्-- इति, न ५ 

चरनेन मचेण, “अदत्ते इ तिलि ङ्गनेवादाने भरास्षत्वात् मबस्य ¦ 
परिसङ्ख्या युक्ता। इद पुनयदेकवचनं द्रव्ये शूयते, तत् व 

स्रयमाणमप्यविधोयमानत्वेन न निवत्तकं भवित्मदहति, यथा, ` 

कथित् ओदनं निदिश्य ब्रयात्,-य एनं भच्तयेत् कित् | 

वा माजारो वा, स निवारयितब्यः-डइति, तत्र यदि भच्तणं 

निमित्तत्वेन विधोयते, न, शवमाजारसम्बन्धः, ततः काकोः्या- ` 
गच्छन् निवायते, अयमाणेण्पि खुनि माजारे वा शवमाजार- ` 

सम्बन्धस्य निमित्तत्वेनाविधौयमानत्वात्। एवम् इदाप्येक- 4 
त्वसम्बन्धस्य अविधीयमानत्वात् सयमाणेप्प्येकत्वे यद्दमाचं ` 

संम्टज्येत -इति। | “~ 

न च, चच दरव्येकत्वसम्बन्धविधायकः कञिच्छब्दोःस्ति। ˆ ननु । 
सम्माषि-इति'। नचद्येतत् द्रयेकल्वसम्बन्धस्य विधायकम् । ` 
कस्य तद्धि १ दरयसम्मागेसम्बन्धस्य विधायकम्, एवं त्या 
खपदाथा विद्धितो भवति, इतरथा वाक्येन परपदाथा विधौ । 
येत! अत्यसम्भवे च वाक्यं क्रमते, न सम्भवन्तां अतौ । ॥ | 
अतोगविधीयमानं विशेषणत्वेन, एकत्वं न दितीयादीन् मति- 
घेद्नमद्ेति। एवं सति न, दितीय, दौ सम्मागोादि क्रियमाणम् 

ॐ 



९ खथ्याये ९ पादः॥ २२७ 

7. चोदितं मवति, प्रतिषिद्धं वा, यथव दि तत् एकस्य अतम 

अवगम्यते, तथा दितीयादेरमि । 

अयं चापरो दोषः,--न तदेकत्वं दर्स्य सम्मागीदौ विषये 
` नियम्येत, न दि, सम्मागेदिः, यस्िन् द्रव्ये ण्कत्वं नियम्येत, 
` तस्य विशेषणत्वेन भवति, विधीयते दि अच सम्माभादिः, 
न माप्नो लच्तणत्वेन द्स्याम्नायते, न दहि, यौगपद्येन 
विधातुम् शक्यते, लच्तणत्वेन च उचारयितुम्; भ्रसिद्धसम्बन्धो 
दि शक्रोति लच्तयितुम्, न चाविह्धित एवज्ञातीयकः शब्दाव- 

` गम्यः मसिद्धसम्बन्धो भवति, विधोयते च सम्मागादिः, त्यात् 
न विशेषकः, न चेत् विश्चेषकः, न द्रे एकत्वं नियम्यते-इति 
शक्यम् खाखयितुम्। 

“अथ एकत्वं सम्माग उचयते'। ततापि दयी गतिः स्यात्, 
` एकत्वं प्रधानं, सम्मागा वा, तच्च उभयमप्वनुपयन्नम्,-न तावत् 
एकत्वस्य सम्मागेः शक्यते कतुम्; न च, द्रष्ये क्रियमाणः एक- 
 त्वस्योपकरोति केनचित् भ्रकारेण; न च, एकत्वस्यो पतेन 

किञ्चित् प्रयोजनम् अस्ति, न दि, तत् गुणभूतम् श्र॒तम्। “अथ 
एकत्वं सम्मा प्रति गुणभूतम्-इति'ः। तदपि न। कथं ?। 

` अमृत्तत्वात्, न हि तत् सम्मा निष्पादयति । यद्यप्यन्यत् 
रमत क्रियां निष्पादयति साधनं विशिंषत्, तथाम्ेतत् न 
भवितुमदेति, न हि, अत्र गरहः सम्मागा्यैः, सम्मागोण्च 
ग्रहाय चोद्यते, स॒ हि प्रयोजनवान्, करप्यप्रयोजनः सम्मागः। 

यदि रहः सम्मागेस्योपकुयात्, तदुपकारिण उपकरोति- इति 

सम्मा गस्य उपकारकमेकल्वं भवेन्, न त्वेतदे वम् । तस्मात् 
` एकलत्वसम्मागयोः असम्बन्धः । 

“ननु प्रधानभूतमपि यद्दादि सम्मागे निष्पादयत्येव, अतः 
` तत्साधनं तच्च विशिंषत् तदु पकरिष्यति, यथा इज्यां दधनि 
पयसि च प्रणेता धमाः पाके उपकुबन्ति। परिधानां च 



२९८ मी मांसा-द श्नं 

भा. परिधौ युपधमा बन्धने । तस्मात् चयम् असमाधिः- इतिः । 
अत्र उचते, न ब्रमः,--अतदघ साधके न शक्तुवन्तुपपकत्तुम् 
इति, किं तदधि१-वदा प्रधानभूतं अदादि लच्तणत्वेन 
उचते, न तदा एकत्वस्य यरद्ादिना सम्बन्धः, न सम्मागा- , 
दिना--इति। कथं १। यावत् इह ल च्णएत्वेन किञ्चित् उचयते, ` 

संवादः तच भवति, न त् तंदिधीयते विज्ञानाय। “किमर्थं तडि 
उच्ायते ?। अन्यत्तस्य किञ्चित् विधायिष्यते--इति, तदेतत् 

ग्रहादि लच्तयित्वा तस्य स॒म्मागादि विधोयते। तत् वद्येकत्व- 

सम्बन्धोगपरो यद्दद्रये सम्मागादौ वा पदाथ विधीयेत, इयोः 

सम्बन्धयोविधानात् भिद्येत वाक्यम्। अथोचेपत,- यदाद . 

लच्तयित्वा तस्य एकत्वसम्बन्धो विधोयते, न सम्मागादि 

सम्बन्धः- इति, तथा च सम्मागादौनाम् अध्ययनं भमाद्ः.-- ` 

इत्यभ्युपगतं स्यात्, नचेतदे वम्। तस्मात् उभागभ्यानेकवचन- 

स्या सम्बन्धः- इति । एवमे तदे कत्वं यदस्य न किञ्चित् उपकारः 

` करोति, न सम्मागेस्य, एवमेव सदनूद्यते । तस्मात् नैतत् , 
किञ्चित् अपि कतम् विवच्यते-इति सवषां ग्रहादीनां सम्मा- 
गादि कत्तव्यम्-इति। कतः? । संयो गतोग्विशेषातल भरकर णा- 

विश षा । 

“यदि अविवक्तितभेकत्वं, कथं तद्यकवचनमचायते ? नन् 

बज्नषु विवक्ितेषु ब्वचनेन भवितव्यम्" उचयते, न वयभे | 
तदिचारयामः,-एकवचनमुचारयितव्यम्, न उच्चारयित्यम् 

--इ ति, उच्चायंमाणे सति किं प्रतिपत्तयम् ?--एकख्िन् एव 
सम्मागादि, उत सतंष - इति, तच सवेष्विति स्थापितम् ' 
अपि च, न विभक्तेवचनमेव एकं प्रयोजनं, किं तहि £ ` 
कारकसम्बन्धोण्पि, अविव। चते एकत्वे कारकंसम्बन्धाथमयस्य 

उच्चारणम् भविष्यति । तस्मात् नानकम् । ४ 

अपि च, ग्रहः भ्रातिषदि्िकाथः एकत्वं विभक्तयथेः। “किमतः? 



भा 

३ अध्याये ९ पादः ॥ २२९. 

यद्येवम्'। एतत् अतो भवति,--प्रातिषद्िकाथ गतं दि विभक्तिः 
 सखमथं श्युत्येव वदति। “अथेवं सति किं न, सम्मागण 

` सम्भंत्स्यते इतिः तेन हि सम्बभ्यमानं वाक्येन सम्बध्येत, 

न च, अ्रत्या, अन्येन सम्बध्यमानं वाक्येनाच्छिद्य अन्येन 

भा. 

सम्बन्धमदेति। असम्बभ्यमानस्तु एकत्वेन सम्मा, यदि 
नेकत्वविशि्टः क्रियते, न किञ्चित् विपन्नं भवति, नचैकत्ववि- 
शिः सम्मागादिः, यद्दादिमातस्य च विधोयते- इति किमिति 
दितोयस्य ततीयस्य च न क्रियेत- इति ॥ 

- चोदिते तु पराथत्वाद्यथा- शति प्रतोयेत॥१५॥ 
(आ० नि०, ॥ 

अथ यदुक्तं, (२२५।९० प०)- यथा, पसुमालभेत- इति 

एकं एव पुः पुंपसु ञखालभ्यते, एवमिदमपि- इति, अस्त्य 

वैपरीत्यम् इह यद्दाधैः सम्मा्मः, तच पुनयागारथंः पुः । किमेवं 

सति भवति १ यो यागाथं परिच्छिनत्ति, स॒ यागस्योपक- 

नोति, अषरिच्छननेन न शक्यो यागः कतुम्- इति, न तु ग्रहेण 
 केनचिदिङ्िन सम्मा्गः कत्तदयः. यत् ग्रहं विशिंषत सम्मार्म- 

स्यो पक्यात्, पशोख एतदे कत्वं यागं भत्य॒पदिश्यते। ° नन्तं, 
(२२५ । ॐ प०)--प्रातिपदिकाध गतं खमथं विभक्तिः अ॒त्येवाभि- 

इदति- इति, यागे एतत् बाक्येन विधास्यति, तच वाक्यात् 

 शतिबेलीयसो-- इत्युक्तम्" । सत्यं, य श्रौ तोगमिसम्बन्धो विव- 
च्यते, अविवच्यमाणे च वाक्यावगतः सन् अपयुद सितखो भवति, 
तस्मात् कः पुंपखुञ्चालभ्यते- इति, य दहेकत्वं न सम्मा गैस्योप- 
करोति-इति न यह्वं शक्रोति विशेष्टुम् तस्मात् अविवक्षितम् 

-इति ॥ (३।९ । ̀ अ अभ) ॥ 

 # (परिच्छिन्न्ति' इति पाठः खग्सोग्पु। रवं का० क्रौ° पुर। 
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षत. 

भा. 

€ 

अथ चमसादंषै सन्नगाद्यपयोगाधिकरणम् ॥ ` 

संस्काराद्ा गुणानामव्यवस्था स्यात् ॥ १६ ॥ (पृ०,॥ 

श्रस्ति ज्योतिष्टोमः, ततर श्यते,“ दशापवित्रेण यदं सम्मा" ` 

--इति। तत्र एषोग्धाग्यिगतः,-- सवं यद्ाः सर्मा्जितव्याः- 

द्रति। इदमिदानीं सन्दिद्यते,--किं? चमसा अपि सम्माष्टेव्याः ` | 

उतन!-डइति। 

किं तावत्प्राप्तम् ?--चमसाद्यपि सवै सम्माज्यम्-इति। , 

कुतः 2। “ संयोगतोग्विशेषात् भकरणाविशेषाचच- इति, यथेव । 
डि गरह्ाणामपूवे सम्बन्धः, एवं चमसानामपि, यथेव च यद्दाः ` 

असन् प्रकरणे, एवं चमसा अपि। तस्मात् सखुवत्न सम्मामेः। 

“ननुं ग्रद्धाः अयन्ते, ते चमसानां निवत्तेका भविष्यन्ति । 
उचयते, प्रदशनाथं ग्रहय्रद्णं भविष्यति, यद्ादि सोमपाचम्, 

यस्मिन् गद्यमाणः सोमो व्यवसिचेयत,- इत्येवम् आशद्ते, ` 

तत्स सम्मार्जितव्यम् ; यथा भोजनकालो वर्तते, स्थालानि । 

सम््ज्यन्ताम्,- इत्युक्ते, यानि यानि भोजने उषयोगमदन्ति, 

तानि तानि सवाणि सम्ज्यन्ते, स्थालग्र हणं लच्तणाथम्- | 

इति गम्यते; एवमिद्धापि दरषटव्यम्-डइति। 

° उचते, लोकेग्ेल च्ञणः सं्यवद्धारः, येन येनार्थः सम्डषेन, | 
उक्तोग्नुक्तो वा स स सम्षटज्येतेव। इहतु वेदे शब्दलच्तणः, ¦ । 2 
शब्द्ख ग्रहस्य सम्मागैमाद, त्र किमथे अतौ सम्भवन्तयां 
हशब्दो लच्षणया करष्यते'। उचयते, सम्माष्टि--इति सम्मा . 

परुषम्रयलं विधातमेष शब्दः शक्रोति आअवणेनैव, यद्धसम्बन्धे त 

तु वाक्यन, ्रृतिख॒ वाक्याद्भलीयसी । तस्मात् लच्तणया यर - 

शब्दो वण्यते, न, यथाश्रतः-इति, तेन, यो वः सम्माजन्- 

संवारा ईः स स सम्माजितव्यः, न म्रदेष्वेव व्यवतिष्टत णवज्ञा- 3 

तीयको गणः- दूति ॥ 

४4 व भ 

{ ¬> । 



३ अध्याये ९ पादः॥ २३९. 

द. व्यवस्था वा अथस्य खतिसंयोगात्, तस्य शब्दप्रमाश- 

त्वात् ॥ १७ ॥ (सि )। 

व्यवतिष्ठेत वा यद्ेष्वेव सम्मागा, न, चमसेष्वपि प्रसज्येत-- 
इति। कुतः?। “श्रथस्य अ्रतिसंयोगात्", श्रूयमाणो हि ग्रहो 
न उत्खषटयः, उत्खज्यमाने तिरेव बाध्यते य्रहम्-इति, 
प्रमत्तगीतं तच्रभवतामित्यवगम्यते, न च रएतन्नाय्यं ! तस्मात् 

` ग्रहशब्देन यदं लच्तयित्वा तस्य सम्मागसम्बन्धो विधीयते । 
न चाविदधत् सम्मा, शक्रोति तत्सम्बन्धं विधात्म्, चरतो 
` विदधात्येव एष शब्दः सम्माभं। न च अतिवाधिष्यते। कतः २। 

सम्माष्टि-इति सम््जिगतं पुरुषप्रयलं अत्या शक्रोति विधा- 
तुम्, न तत्र कञिद्शेषः, उत्पाद्यमाने वा सम्जौ, परेण वा 

„ सम्बध्माने-इति; तेन न यदहसम्बन्धेःपि खूतिनाधिता भवति, 
` श्रतो यद्ेष्वेव सम्मागा चवस्थातुमदति- इति । 

“ननु ्पूवेसंयोगाविशेषात् प्रकरणाविशेषाञ्च चमरेष्वपि 
भसज्यते, न ग्रददेष्वेवास्य विधानम् इतयुक्तम्'। च्च उचयते, 

भ्रकरणवद्धिः एकवा क्यतां छृत्वा शक्रोति तच विधातुम्, न, 

अहत्वा एकवाक्यता ; सा च प्रकरणात् अनुमीयते, इयं पुन- 

येद्शब्देन सद भ्रत्यत्ता, तस्मात् न अकरणे विधानं, यदै. 
 कल्वसम्बन्धे पुनरुत्खज्य खा्थे, न शक्रोति विधातुम्। तस्मात् 
-वेषम्यमस्य, यद्ैकत्वविधानेन । यदुक्तम्,-यथा स्थालानि 
 सम्ब्ज्यन्ताम्-इति लच्तणा, तददिदापि-इति, परिदतमे 

तत् लीके कमाथं लच्तणं, शब्द्लच्तणं पनवदे- इति ॥ (३।९। 

सच्च) ॥ | 
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च्च. 

सप्तदश्ारुननितायाः पशुधम्मताधिकर्गम् । ` 

आनथक्या तदङ्गेषु ॥ १९८ ॥ ̀ 
भा. वाजपेये श्रूयते,“ सप्तदशारलिवाजपेयस्य यूपो भवति-- 

इति। तत्र सन्देहः, किं सप्तदशारलिता वाजपेयस्य उद्धः . 
पात्ते निविशते, उत पशोयूपे निविशते {-इति। किं तावत् ` | 
माप्तम् जडं पात्- इति । कुतः ?। वाजपेयस्य ूपाभावात्, 
यत् वाजपेयस्य चस्ति पातं यूपसद्रशं, तत्र भवितुमदेति, 
अस्ति च षोडशिपात्रं, तच खादिरत्वात् उद्धंत्वा् यषसद्रश्, 
तत्र निवेशे सति बाजपेयश्ब्द् आज्जस्येन भवति, . इतरथा । 
वाजपेयाङ्गे पश्बुयागे लच्तणए्या वाजपेयशब्दो इन्तः-इति ` 
गम्येत । "ननु त्वत्पत्तेःपि यूपशब्दो लच्णयोद्ं पाते'। उच्पते, 

स्ेधा वयं लच्तणाशब्द्ान्न मुच्रामद्े ; मलत्पत्ते तु वाजपेयभकर- 
णम् अनुग द्यते, तस्मात् ऊद्धंपाअ निवे शः- इति । ६ 

एवं भाप बूमः, अआनथक्यात् तदङ्गेषु," वाजपेयशब्दः तावत् । 

सोमयागविशेषवचनः, तस्य सात्तात् यूपेन न प्रयोजनम्, अस्ति 

तु तस्याङ्गं पसुयागः, तस्य तु पसुम्बन्पुम् यूपेन काये । साक्तात्- ` 
वाजपेययूपस्य यदि सप्तदशारलिता विधौयते, तस्याभावात् 

अनथैकमेव वचनं प्राप्रोति, तत् अनथकं माभूत्- इति योगस्य 
पणुयागे यूपः, तत्र निवेशमदंति। ऊद्धेषात च यूपशब्दो . 4 
ल्षणया स्यात्। “नन्विरतक्सिन्नपि पक्ते वाजपेयशब्दो लच- 
णयाः- दूति । “नइति बूमः, वाजपेये एव वाजपेयशब्दो 
भविष्यति, शच्यति च स पयुयूपं विशेष्टुं सोग्स्याङ्गस्योष- ` 
कारकः, यश्च॒ यस्योपकारिण उपकरोति, भवति ख तस्य सम्बद्धो | 
मुख्येनैव सम्बन्धेन, न च, एकान्तरितः- इ तिज्ञत्वाग्सम्बद्लो 
भवति, यथा देवदत्तस्य नप्ता- इति, पच्चेण च असावन्तरितः, 

अथच देवदतेन मुख्येनैव सम्बन्धेन सम्बध्यः। तस्मात् एष एव 



द अध्याये ९ पादः ॥ २२३ 

पन्त आख्यणोयः, नं दि एतस्मिन्पक्ते कछिदपि लच्तणाशब्दो 
भवति-इति॥ (३।९।९ अ) ॥ 

अभिद्मणादीनां परयाजमात्राङ्तधिकस्णम् | 

कठगृुणे ठु कमासमवायात् वाक्यभेदः स्वात् ॥ 
१९ ॥ ( पू ) 1 

 दशपूणमासयोः मयाजवाकये शयते, “अभिक्रामं जुद्दोत्य- 
 भिजित्याः-इति। तच सन्देहः, किमभिक्रमणं प्रयाजेष्वेव 

निविशते उत छत्स्ने प्रकरणे इति। किं तावत्माप्षं? कत्- 

गृेभिक्रमणे जमः,- वाक्यभेदः स्यात्- इति, कमणा कमणो 

ग्समवायात्। अभिक्रमणं कमं अमत्त, न तत्कमं हवनं साधयित 

शक्रोति, तसमात् न तेनेकवाक्यतां याति। अतः सवद्िन् 

भ्रकरणे ` निविशते, संयोगतोग्विशेषात् म्रकरणाविशेषाच-- 

इति। | 
"ननु अनेन णव हेतुना अन्यद्िन्नपि न निवेच्यते'। 

उचयते, अन्यतर पुरषः सम्भत्स्यते। “ननु प्रयाजेष्वपि यक्षैः 
सम्बथेत'। नैतदेवं, जुद्ोति- इति हवने एष शब्दः पुरुषप्रयलं 
विदधातुम् शक्रोति, न पुरुषामि क्रमण सम्बन्धम्। “ नन् अन्य- 
चापि युरुषाभिक्रमणसम्बन्धस्याविधानम्'। नेष दोषः, अन्यत्र 
भ्रकरणाम्नानादङ्गभावे निज्ञाते प्रयोगवचनोग्स्य कत्तव्यर्ता 

वच्यति। तस्मात् सवस्िन् प्रकरणेगभिक्रमणस्य निवेशः-- 
इति॥ 

` साकाङ्कन्त्ेकवाक्य स्यादसमाप्त हि पव्वण ॥ ₹०॥ 
( सि०)॥ 

; नैतदस्ति,--यदुक्तमभिक्रमणं प्रकरणे निविशते इति; प्रया- 
2 
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भ. 

भा. 

०. 

जेप्वेव भवित्मददति। कतः?। तैः सद्धास्यैकवाक्वता यत 
साकाङ्गमेतत् पूवण पदेनारमाप्तम् वाक्यम्, अभिक्रामं जद्ोति' . 
-इत्यचर पयवस्यति, प्रकरणा वाक्यम्बलवत्-इति भरया- 

जेष्वेवाभिक्रमणं नि विश्ते। “ननु अभिक्रमणममृत्तत्वात् होम 1 

निहत्तावसमथम्- इत्यक्तम् उचयते, साच्तात् असमथेम्, त 

सम्बध्यमानं शच्यति निवत्त वितुम्। कथं?। अनिक्रमणेन 

समासीदति आहवनीयं कत्ता, दयमभ्युषायभूतं होमस्य, 
द्र रादाग्भिपरसाय हस्तं, जुज्यात्, समासीत् अन्वाभिक्रमणेन । । 

तस्मात् चरभिक्रमणमुपकरोति होमस्य, इत्यवगम्यते । अतः . 
म्रयाजेष्वेव निवेशः- इति ॥ (२।९।९० अ) ॥ । 

उपवीतस्य पाकरणिकाङ्कताधिकरणम् ॥ 

सन्दिग्धतु व्यवायादाक्वभदः स्यात् ॥२१॥ 

दशपणमासयोः सप्तमाष्टमयोब्राद्मणान्वाकयोः सामिधेन्य 

उक्ताः, नवमे निविदः, दश्मे काम्याः सामिधेनीकल्पाः, “इद | 
कामस्यतावतीरनुन्रयात्, इदं कामस्येतावतीः- इति, एकादशे 

च य्ोपवोतमाम्नातं,--“उपव्ययते दे वलच्ममेव तत् कुरूते---. 
इति। तच सन्देहः, किं सामिधेनीरेवानुन्ुवाण उपव्ययेत, । 
उत भकरणे सवोानेव पदाधाननुतिष्ठता उपव्यातच्यम् !-इति। | 
कतः संशयः १। उपवीतं सामिधेनीनां प्रकरणे समाम्नातम्, । 
अथ निहत्ते वा तासां प्रकरणे इति नज्ञायते। ॥ 

“ननु द्शपूणमास्योरेव भरकरणम् इद्, परप्रकरणे सामि | 

धेन्यः चयन्ते। सत्यं परमरकरणे शयन्ते, तथापि तासामवा- | र 

न्तरप्रकरणम् अपरं, भवति हि, सामिधेनीरनुन्रूयात्-इति . 

विशेषकाः वचनं, येन तत्सन्निधावभिधोयमानं तस्य- इति 
ज्ञायते। “कथं पुननित्तं तासां प्रकरणम्--दत्या शङ्कते ¢ 4 



₹ अध्याये ९ पादः ॥ २३ 

, निवित्पदानि तासां प्रकरणं चवदधति-श््ति। “यद्येवं, 

कथम्, अन्वत्तते प्रकरणम्-इत्याशङ्का 2 परस्तान्निविद्ांः 

सामिधेनीगणा एव काम्या विधीयमानाः अयन्ते, यद् नन्तरं 

` यज्ञोपवोतमाम्नातं, तेनानिदत्तं सामिधेनीनां प्रकरणम्-- 

` इति भवति मतिः। अतः परप्रकरणे निविदः समपनिपतिता 

न वयवद्धति। यथा दादशोपसत्ताण्डोनधमा ज्योतिष्टोम 

म्रकरणे-इति। तेन भवति सन्देदः। 

अस्िन् सन्देहे किं तावत्प्राप्तम् १ सामिधेनीम्रकरणम् च्रनि- 

 इत्तं, तच उपवीतं समाम्नातम्- इति । कुतः १। काम्यानां 

` सामिधेनोकरपानामानन्तय्येव चनात्, दृदयमनुविपरिवत्तमा- 
नासु सामिधेनीषु उपवीतमामनन्ति, कतुंञ्च॒वासोविन्यासमातं 

गुणो भवति उपवीतं नाम, किं कुवेता तत् क्त्यम् - इति 
भवति ततर प्दाधेोकाङ्खा, ततर वुद्धौ सन्निदितेनाविप्रह्ेन 

साभिधेनीवाक्येन एकवाक्यतामुपगम्य रामिधेनोषु--“ उपवीतं 
उपव्ययते' इत्येष शब्दो विदधाति-ड ति गम्यते । 

एवं भ्रा बमः,-- न, अस्मिन् सन्दे हे यस्त्वयोक्तः, स निणेयः; 

अस्मिन् सन्दे वाक्यभेदः- इति निणेयः-इति। कुतः?। 

'अयवायात्, इद समाप्तस्य सान्बन्धस्य सामिधेनीवाक्यस्य, 

अस्य च (उपव्ययते इति वचनस्य, निविदां विधायकेन 

सामिधेनीभिः असम्बद्धेन मन्धेन व्यवधानं भवति, यस्य च 

पयेवसितेण्पि वचने तत्सम्बद्धमेवाधान्तरं प्रक्रमन्ते, न तच 
अननु प्रकरणम्, आगच्छति ह तत्सम्बद्धाभिधाने इदयम्। 

य्न तु षयेवसिते वचने तद् सम्बद्धभे वाधान्तरं प्रक्रमन्ते, न तच 
बुद्धौ पूवैः पदाथः सन्निधोयते। न च, वुद्धावसन्निद्धिते नेक- 
वाक्यता भवति! दाभ्यं हि बुद्धाभ्यां पदाथोाभ्यां वाक्याधेः 

` सज्ञन्यते, नान्यतरेण, सन्निधौ समाम्नानस्थैतदरेव प्रयोजनं, 
कथम् उभाभ्यां पटाधाभ्यां विशिष्टां वृद्खिमुत्पादयेयुः {--इति। 



२३६ मौमांसा-दश्रने 

भा. अनन्तरा वनुद्धेन सद वाक्याथः शक्यते कतुम्, असम्बडपदोचा- ` 
रणे च नानन्तराववुद्धो भवति। तस्यात् अवहितेन सह 
नेकवाक्वता भवति-इति। | । 

अथान्येन भ्रकारेण ध्यानादिना पूवैषदा्थम् अवगम्य, ` 
वाक्वाथं सज्ञनयेत्'। अवेदिकः स पुरुषबुद्धिपूवको वाक्याधा , 
भवेत्, यथा, अन्यस््रादनुवाकादास्यातपदं गु दोत्वा, अन्यस्मा । 

नामपदं यो वाक्याथेः सज्जन्यते, ताद शं तत् भवेत्, यच अन्येन 

ध्यानादिना पूर्वैषदार्थम् अवगम्य, वाक्व सङज्ञनयेत्। तस्यात् ` 
नासम्बङ्ाथेव्यवधाना एकवाक्यता भवति--इति निसखीयते ; . 
तस्मात् न सामिधेनोभिः एकवाक्यतोपवीतस्य - इति । “ननु । 
सामिधेनीकरपानाम् अनन्तरबुद्धानां सन्निधावुषवीतमाम्नायते, 
तेन सामिधेनीभिः सम्भत्स्यते- इति न-इति जमः; 

अतिटत्तमेव हि सामिधेनीनां प्रकरणं निवित्पदेव्येवधानात्। ` 

वाक्येन हि सामिधेनोकरपाः काम्याः सम्बन्धमपगच्छन्ति, न 

प्रकरणम् अन्वत्तते, न च, पनःकरपवचनेन सामिधेन्यः प्रखता ` 

भवन्ति! न हि, तच तासां वचनं,-कत्तव्याः- इति, किं तदि, | 

संख्याभिः सम्बन्धयितव्याः- इति, तदपि वाक्येन, न म्रकर- ` 

णेन । तत्र अपरजतासु सामिधेनीषु यस्य एकवाक्यता गृणस्य . 
सामिधेनोभिनास्ति, न तस्य ताभिः सम्बन्धः। तस्मात् ` 

प्रकरणे यद् नष्टेयं तत् यज्ञोपवोतिना- इति सिद्धम् ॥ (३।९। + 

९.९. अ०) ॥ 

वारगवेकङ्कतादि पाच्ाणां छत्हयागग॒णताधिकरणम् । (मिथोऽसम्बन्ध- 
न्यायः) ॥ 

ख. गुणानाञ्च पराथंत्वादसम्बन्धः समत्वाव्यात् ॥ २२॥ 1 
भा. अग्रमाधेये बारण- वैकङ्तपाचाणि अद्योमाधानि दोमाथानि ` 



२ अध्याये ९ पादः॥ २३७ 

मा. च शरयन्ते,“ तस््रात् वारणो वै यज्ञावचरः* स्यात्, न त्वेतेन 
` जुह्यात्, वैकङ्कतो यज्ञावचरः स्यात् जुङयादेतेन- इति । 
न च वारणवेकङ्खतानां पात्राणामञ्याघेयेन सम्बन्धः। कुतः २। 

 यज्कावचरवचनात्,{ यज्ञस्य एतानि पाचाणि, वाक्येन प्रकरणं 

 . बाधित्वा भवन्ति। तच्र एष सन्दे हः,- किं पवमानेष्टिष निवि 

शन्ते, उत दृश्पणमासादिष सखवयागेष ? इति। किं तावत 

भाषम् १ पवमानदविष्विति। बुतः १। उक्तमेतत् (प° अ) 

प्रधानेणसम्भवन्पदाथः तद्ूणे करुप्यते- इ ति, अग्ममाघेयप्रकरणे 

च समाम्नानात्पवमानद्धविषां तद्ुणएता । तस्मात् पवमान- 

हविःष्- इत्येवं म्राप्तम्। 

एवं प्रापे बूमः,- गुणानां समत्वात्, पवमानदविषाम् 

अग्मपाधेयस्य च न परस्परेण सम्बन्धः; यथा अआधानमश्नेगणः 

संस्काराथः, एवं पवमान दवींष्यपि अश्रेरेव गुणभूतानि ; कस्तच 
परस्परेण सम्बन्धः? इति। यदुक्तं,-खधानस्य म्रकरणे 

` समाम्नायन्ते इति, यद्यपि समाम्नायन्ते, तथापि प्रकरणं 
नाधित्वा वाक्येन अभ्रेभवन्ति। किम् इह वाक्यम् !। “यदा 
हवनोये जुद्ोति तेन सोऽस्याभीष्टः भीतो भवति--इति । 
“ननु आदवनीयोभ् यागस्याधिकरणएत्वेन गुणभूतः श्रूयते । 

सत्यम्, अधिकरणमादवनोयः, तथापि त्वादवनोयाधं एव 
यागः, भयोजनवतत्वात् आहवनीयस्य, निष्मयोजनत्वात् पव- 
मानदहविषाम्। कथम् एषां निष्मयोजनता १। फलाश्रवणात् । 
ˆ कर्प्यं फलम्-इति चेत्") सत्यं करप्यम्, अत्रिसंसकारस्तु 

` तत्फलं, न खगैः, खगं करप्यमाने दिरद्रष्टं करप्येत,--दोमाच 

# (यज्ञावचरः यन्ञप्रचारहेतुः इति माधवः।॥ 

 ¶ “चअखग्न्याघानस्य यजतिचोदनारदितत्वादयक्ञत्वम्ः इति अधिकः 
माः का० सं° प॒। रष पाठः अत्र भवितु यक्तः॥ 
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भा. खगा भवति, तस्य च श्रादवनीयेन चअषरोण्टरषटः संक्तारः-- . 

भा. 

इति। तस्मात् श्रद्जथेता पवमानहविषां, ` नैषामाधानेन 
सम्बन्धः। तस्मात् नाघाने श्रूयमाणं, पवमानहविषां भवितु- . 

€ कि € ९ = ९ £ | 
मदति। किं तदि सवयागेषु दशपूणमासमप्रष्डतिष्वाघानस्य , 
मधानभूतेषु निवेशः ?- इति ॥ (२।९।९२ अ०) ॥ ` 

# 

£ ~ + । वाच्रघ्र गायनुवाक्वानामाज्यभागाङ्गताधिकर्णम् ॥ (वाचन्नीन्यायः)॥ 

मिथश्वानथंसम्बन्धात् ॥ २३ ॥ 

दशेपूणमासयोः शूयते,“ वाची पौणमास्याम् अनुचेते, 
दधन्वतो अमावस्यायाम्*- इति। तत्र सन्देहः, किमनुवा- 

क्चादित्वस्य प्रधाने निवेशः, उताज्यभागयोः १-इति। किं 

तावत्मराप्नम् १ मधाने-इति। कुतः १। पौणेमासोसमभिव्या- य 

हारात्, अमावस्यासमभिव्याद्ाराच। प्रधानं पौणेमासी च | 
अमावस्या च नाज्यभागौ। तस्मात् साच्तादाक्यात् प्रधानस्य । 
- डति परापत् । ं न 

तत्र बूमः, मिथः सद दाभ्यामनुवाक्याभ्यां न प्रधानस्य 
कायमस्ति, यत्र तु दे अनुवाक्ये, तत्र तयोवाचेघुता उधन्वत्ता 
च विधीयते, प्रधाने च णका अनुवाक्या, तत्र दत्वं वाचेघुर्तां 
ठ धन्वत्तां च विदधत् वाक्यम्मिदयेत ! चाज्यभागयोस्तु दे भ्राे । 

अग्नेय सौमो च, तत्र वातच्तघृतां इधन्वत्तां केवलां श्चयति 
विधातुम्। “ननु प्रधानगामित्वेगपि दयोः प्रधानयोः दे चनु- । 
वाक्ये, आग्नेयस्य अग्रोधोमीयस्य च- इति'ः। उचते,- णका 

£ + र ~ ९ 

* ^ वाच्चप्नीयुगलं टधन्नतीयुगलन्त॒ दोमकाणडं अज्यभागयोः कमे 
ˆ खभिेज।गि जङ्घनत् इत्यनुवाकेनाच्रातम्'” इति माघवः॥ 



३ ध्याये ९ पादः ॥ २३९ 

मा. वाची श्रभ्रेयो, एका सौमी, तथा दधन्वत्यौ, तत्र या 
आग्नेयी, सा विधीयमाना सम्बधेत न सौमो; अमावस्यायां 

` ` तावत् नास्त्येव, पौणेमास्यामप्यद्नीषोमोये एव क्रियमाणे 
क्रियेत, तचराम्येकदे वत्या न शक्तुयात् दे वतादित्वे काथं कतुम्। 
“अथ उभे अद्रीषोमोये प्रापे इतिः। न, एकस्य यागस्य 
दाभ्यामन्वाक्याभ्यां भरयोजनम्। उपादेयत्वेन हदि अनवाक्वा 

चो द्यते, तत्र॒ एकत्वं विवक्ितं, तेन तचरापि नदे। तद्धात 

` आ्रज्यभागयोनिवेशः- इति ॥ (२।९।९२ अ्०)॥ 

-------------- 

 मरौकरणादीनां छत्तप्राकरणिकाङ्खताधिकरणम् ॥ 

इ . आनन्तग्यमचोदना ॥ २४॥ (सि) ॥ 

ज्योतिष्टोमे अयते,-“मष्टोकरोति वाचं यच्छति दील्तितिमा- 

वेदयति इति, तथा ˆ दस्तौ अवनेनिक्ते *उलपराजिंस्तणाति 
--इति। तच सन्देहः,- किं मष्टीकरणं वाग्यमख आवेदना्थम्, 
उत छत्लभ्रकरणे निवेशः ?--इति' तथा, हस्तावनेजनं किम 
उलपराजिंस्तरितुम्, उत प्रकरणे सवेपदाथान् कतुम् ?- इति । 

किं तावत्माप्तम् {हस्तावनेजनं इहस्तसंक्कारा्थं, वाग्यमः 
प्रुषसंस्काराथः, अआमव्रयमाण एकाग्रो भवति, पदाथानन्- 

तिष्ठति, तेन केषां केषां पदाथानाम् इमे संवारो इत्या- 
काङ्ग अस्ति, सत्यामाकाङ्कायामानन्तयण निराकाङ्केकरणं । 

` तस्मात् आनन्तयात् -अआवेदनाथा वाग्यमो मुष्टीकरणं च, 
` इस्तावनेजनं चोलपराजिंस्तरितुम् । 

णवं भासति ब्रूमः,ः- सवैः भरकरणाधीतेः सम्बन्धः- इति । 

* + वेद्यामास्तरितुं सम्प्ादितस्तगस्तम्ब उलपराजिः' इति माधवः॥ 
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भा. कतः ?। बाक्वभेदात्। कथं वाक्यभेदः १। अथदयस्याभिधानात्, ` 

ख. 

भा. 

- षस्त गुणसंयुक्तः साधारणः प्रतीयेत मिथस्तेषाम- । 

इति। तच सन्देदः,- किमाग्रयेग््रोषोमोये रेद्रानने च सर्वर ` 

न दहि, दौीक्ठितिम् अवेदयितम्-इत्यस्िन अथ अवद्यति । 

-इति, न च स्तरितुम्-इत्यस्िन् अथ स्तृणाति-इति; . 
स्तरणमपि विधोयते अवनेजनं च; मुष्टीकरणं वाग्यमख्॒ | 

विधोयते, आवेदनं च। न च, एषां परस्परेण कित् सम्बन्धो- ` 
ग्स्त, नच, पदाथोाकाङ्कायाम् सत्यामानन्तयेमेकवाक्यत्वे ` 
कारणं भवति, तस्मात् भकरणधमा एवज्ञातीयकाः ॥ 3 

वाक्यानाच् क्षमाप्तत्वात् ॥ २५ ॥ (यु°)॥ 

स्वेन स्वेन पदसमू देन परि पूणमेकं वाक्य, तथा अपरं, तथा 
सवेण यान्युदाहतानि। तच्ात् विस्प टमथंदयं, विभागे च 

निराकाङ्खता, तेन वाक्यभेदः। अतः संयोगतेाग्विशेषात् ` 
प्रकरणाविशेषाच छत्स्ने प्रकरणे निवेशः- इति ॥ (३।९। 

९४अ०)॥ 

"-------- ------ ~ 

चतुधाकरणस्याप्नेयमाचाङ्ताधिकरणम् ॥ 

सम्बन्धात् ॥ २६॥ (प०)॥ 

दशपूणमासयोः समाम्नायते,“ चान्नेयं चतुद्धा करोति-- 

चतुद्धाकरणं १ किंवा आश्रये एव? इति। किं प्राप्तम् ॥ 
शेष ञखचतुद्धाकरणम्, अभ्रेयम्- इति दे वतागुणसंयुक्तः साधारणः 
तीयते, अग्रोषोमोयेणपि स्यात्, रेन्दाग्रेण्पि। कुतः१। तौ | 

श्रेयौ [४ ५ ~ , 

अपि › यस्याञ्चिद् वता, अन्या च भवति, असावान्नेयः; ` 
तत् यथा, या डित्थस्य डवित्धस्य च माता, सा उवित्थस्य ^ 
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, भवति, एवमिह्ापि। यदि अाप्नेयस्य अद्मोषोमीयस्य च 
` पुरोडाशस्य मिथः सम्बन्धो न भवेत्, तत च्राग्नेय एव चतुद्धा- 
करणं व्यवतिष्ठेत, भवति तु सम्बन्धः, तसमात् अव्यवस्था, यथा 

 च्ाग्रेयस्य मस्तकं विभज्य प्राशित्रम् अवद्यति इति सवभ्य 

 भ्राशि्तरावदानम्, एवं चत्द्खाकरणमयपि॥ 

व्यवस्था वा अथंसंयोगात लिङ्गस्याथन सम्बन्धात 
लक्षणाथां गुणश्चुतिः ॥ २७ ॥ (सि) ॥ 

वाशब्दः पत्तं व्यावत्तेयति, व्यवतिष्ठेत वा चतुद्धाकरणम् 
ऋण्रेये णव, न साधारणं भवितुमद्धति। कुतः?। अथसंयोगात्, 
अञ्चिना देवतया र्थेनेकदैवत्यस्य संयोगः, न दिरैवत्यस्य चभ्नी- 
खोमीयस्य एेद्रा्मस्यं च-इति कुतः? यस्य हि च्र्रोषोमौ 
देवता, उभयविेबणएवि शिष्टः सङ्टपः क्रियते, तस्या्चिः सोम- 

मपेच्तमाणो देवता, न निरपेच्तः, यस्य च अभ्रिः सोममपेच्तमाणो 
देवता, न तस्मात् तद्धित उत्पद्यते, समथोानां दि स उचयते, 
सापेच्तं च श्रसमथेम्। तखरात् न तद्धितान्तेन निरपेक्ताचि- 
दवत्येन दिदैवत्यस्य चभिधानम्। अतो यच निरपेन्तोन्नि- 
दवता, तत्र एव चतुद्धाकरणएम्- इति, देवतालिङ्गस्य दि 
सामध्यन संयोगो भवति तद्धितार्थस्य, नासति सामथ्यं 

अथ यदुक्तं, यथा प्राशिचावद्ानं सवभ्यः क्रियते, एवं चतु द्खा- 
करणमपि--इति, युक्तं प्राशित्रावदानेन तत्र एव सम्बन्धः 
क्रियते,--आच्े यस्य प्राशित्रमवद्यति- इति (कथं तद्दि चाशने 
यस्य मस्तकं विभज्य १-इति। र्कं तदाक मराशिचिमवद्यति 
इति, दितोयमा्चेयस्य मस्तवं विभज्येति, तत्र च्रात्रेयस्य 
मरतकात् अवद्यति--इ ति गम्यते, अन्यस्य मस्तकात्, अन्यस्मा 

देति अनियमः। यदि तु तत्र केवलाभ्रिदैवत्यो न अभविष्यत्, 
लदा अानयथेक्यपरि हाराय दिदैवत्योगष्यग्रह्धिष्यत । 

, 
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भा. यन्तु, डित्थस्य माता--इति, युक्तं तताद्यासङ्किं मातत्वं, त ठ । । 
जातो डित्थः, एतावता सम्बन्धेन, माता इत्युचयते, न चक्र. 
किञ्चित् अपेच्यते। स च तावांस्तच सम्बन्धोगस्ति-इति 
डत्यस्य माता-इति यक्तं वचनम्। (३।९।९५ अ०)॥ क | 

इति श्रोभट्रशवरखामिनः हतौ मोमांसाभाष्ये ततीयस्या- || 
भ्यायस्य प्रथमः पादः । ~ 



३ अध्याये २ प्रादः। २४ 

` ` तीये अध्याये हितीयः पादः॥ 

ऊ +> 
= 

अथय लवनप्रकाश्कमव्रानां मुख्ये विनियोगाधिकरणम् | (वद्िन्धायः)। 

` अथौभिधानसामथ्यौन्मन्त्ेषु शेषभावः स्यात्तस्माद्- 
त्पत्तिसम्बन्धोऽथन नित्यसंयोगात् ॥ १॥ 

1. इह म्रा उदादहरणं--“ वद्दिदवसदनं दामि- दत्येवमा- 
दयः। किं मुखम एवाभिधेये मचाणां विनियोगः, उत गौणेभ्पि ? 
-इति। कः पुनमुस्यः को वा गौणः !-इति। उचते, 
यः शब्दादे वावगम्यते, स प्रधमो््था मुखः, मुखमिव भवति 
डति मुख्य इत्यु चयते, यस्तु खलु प्रतीतादथोत् केनचित् 
सम्बन्धेन गम्यते, स पस्ात्भावाञ्जघनमिव भवति--इति 

जघन्यः, गुणएसम्बन्धाच्च गौणः-इति। 
^“ ययेवं सवै एव मुखः, खवा दि शब्दात् गम्यते, यथैव हि 

अभ्रिञ्वेलति इत्युक्ते उवलने सम्म्त्ययः, एवमेवा्रिमाणएवकः-- 
इति शब्द एव उच्चारिते माणवके सम्मरत्ययः। “खथ उचेपत 

यस्मिन् निरुपपद्ात् शब्दात् सम्प्रत्ययः स मुख्यः, यखिन् 
सोपपदात् स गौणः- दभति । नैतत् युक्तम्,--यस्य हि शब्दस्य 
रपं कस्यचित् अथस्य निमित्तं, सोपपदस्यापि तदेव रपं, 
निरुषपदस्यापि; न च शक्यं निमित्ते सति नैमित्तिकेन न 
भवितुम्। “किमतः १। यद्येवम्, इदं न शक्यते वदितुम्,-- 
उपपदाट्रते न सोभ्था भवति, उपपदे तु सङ्ञाते सोग्थः 

सज्ञनिष्यते-इति। न चासौ समुटायाथेः शक्यते विज्ञातुम्, 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां हि विभागोगवगम्यते। “अथ, वाक्याथा- 
ग्यम्,ः-दत्युचेयतः। नैवं शक्छं, न हि अनन्वित; पदाथा भवति 
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भा. वाक्याथः। तदेवं दरश्यताम्,--अत्रिशब्द एव च्रं उवलनवचनः ̀  
अरच्चिशब्द एव माणवकस्याभिधाता- इति; तसमात् न गौणो ̀  
मुख्यः- इति कथ्िदिशेषः। “अथोचते, यः सुष्टु भसिद्धः स ` 
मुख्यः, यो मनागिव, स गौणः-इति। इदमपि नोपपद्यत, . 
भसिद्धिनाम भरज्ञानम्, न च मरज्ञाने कथिदिशेषोग्स्ति। “अथो- 
चरत, यस्य बहशः प्रयोगोप्स्ति स मस्यः, अर्पशः प्रयज्यमानो ` 

गौणः द्ति। नैतदेवम्, चर्पोःपि प्रयुज्यमानो नासति 
सामथ्यं प्रत्याययेत्, अतः सोग्पि शब्दात्प्रतीयते--इति मुख 
एव | ` ऋ 

अन्न उचपते,--अरित अत्न विशेषः, माणवको न अग्निशब्दात् , 
 भतीयते । कथमवगम्यते 21 उक्तम् (९। २ ३६ ख०) “अन्या- ` 
यखानेकार्थत्वम्- इति। कथं न विपर्ययः ?। उचयते, अना- । 
दत्येव माणवकम्रत्ययं उवलनम् चरग्रि शब्दात् म्रतियन्तो द्भ्यन्ते, | 

न त्वनादृत्य उवलनं, माणवकम् चच्रि शब्दात् प्रतियन्ति । ` कुतः . 

एतत् १। यो योग््चिसट्रशो विवच्यते, तच तचाञ्रिशब्दो नियतः . 
-इति। अत् एव विगतसाद्रश्याद् पयन्त् दृ ्यते। चतोभ््चि- १ 

साद्रश्यमस्य प्रहत्तौ निमित्तं न च उवलने अम्रतीते तत्सा दश्यं । 
भ्रतीयते। तस्यात् उवलनस्य अग्रिशब्दो निमित्तं न माणवकस्य ; 

तस्पात् उ्वलने मुखो न माणवके । णवमेव तृणम्रत्ययस्य च 
वद्िःशब्दो निमित्तं न त्णसदृशमत्ययस्य । तदेवं दते सति । 

मख्यपरता शब्दस्य, उत गौएपरतापि ?- इति यक्तो विचारः. | 

किं तावत्मापतम् १- मुख्य गौणे च विनियोगः। कुतः १। 
उभयस्य शव्वत्वात् उभयमपि वद्दिःशब्देन शक्यते अत्याय ` 
यित्म, तणं च तणसदरशं च, तणं सात्तात्, तणरुढरशं तणभ्र- | 

त्ययेन। यच्च नाम द्शपूणमासयोः साधनभूतेन वह्िःशब्देन 
शक्यते पमरत्याययितुम्, तत् सवं प्रत्याययितव्यं विनिगमनायां 

हेत्वभावात् च 
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. श्रपि च णवं च्राश्रीयमणे पूषाद्यनुमब्रणदीनि दशरपूण- 
मासाभ्यां नोत्छष्यन्तेः तत्र एव गौणेन अभिधानेन ्रह्णतां 
देवतामभिवदरिष्यन्ति। 

` णवं मापे ब्रूमः, मुखा एव विनियोक्तदयो मवः न गौणे- 
इति। कूतः१। उभयाशक्यत्वात्, प्रकरणे डि समाम्नानात् 

भअधानेन एकवाक्यतामुपेति, ततरैतदापतति यत् शक्तयात् अनेन 

` मच्रेण साधयितुम्, तथा साधयेत्--इति। स चारावथामि- 
धानसंयोगात् शक्गोत्युपकुततुम्, न गौणएमथं शक्रोत्यभिधातुम्, 
तस्मात् न गौणे विनियोगः 

“नन् मुस्यप्रत्ययात्, शक्यते गौणः प्रत्याय यितुम्'। सत्यमेतत् 
मुस्यप्रत्यायनेन एवास्य मयोजनवत्ता निदेत्ता-डइति न गौणं 
भ्रति विनियोगे किञ्चित् म्रमाणमस्ति। मुखम विनियोगेन 
त्वानथकै परिद्धियते, परि दते च्रानथक्ये न गौणाभिधानमा- 
पतति, न हि, अनभिधाय मुखप, गौणमभिवदति शब्द्ः। अतः 
प्रमाणाभावात् न गौणे विनियुज्येत । 

अपि च गौणस्य म्रत्यायने सामथ्यात् बद्धवो्भ्युषायाः प्रापु 
वन्ति, सामथ्यं च शब्टेकदे शः- इत्युक्तम् (९।४। २०) ‹अधादा 
करुपनैकडे शत्वात- इति तत्र॒ मवे नियोगतो गौणं भरति 
 विनियुज्यमाने उपायान्तरं, विना प्रमाणेन बाध्येत। “मवा- 

म्नानं प्रमाणम् इति चेत्। न तस्य उपायान्तरनिहत्तौ 
सामथ्येमस्ति। “ननु मुखण्पि विनियुज्यमानस्य एव णव 
दोषःः। न इत्युच्ते, यदि मुखण्पि न विनियुज्येत, नैव 
अधानस्यो पकुयात् तत्र चास्योत्पत्तिः अनर्थिका एव स्यात्। 
तसात् अस्ति गौणे मुखेप च विशेषः अपि च यो गौणे 
मवं विनियुक्ते, स॒वक्तव्यः,--किमथं मुखं म्रत्याययसि ~ 

# ‹नोत्छच्छन्ते' इति कचित् पाठः, 
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भा. इति, स चेत् ब्रयात्,-- नान्यथा गौणएम्रत्ययोगस्ति- इति, भति- ` 
ब्रूयादेनम्--अन्येध्पि गौणम्रत्ययस्याभ्यूषायाः सन्ति-इति। ` 
अथस एवम् अभियुक्तः भतिब्रूयात्.-मुस्वमत्ययोण्पि पाक्िको- ` 
प््युपायः-इति, ब्रूयादेनं,-न तद्धि नियोगतो गौणे बिनि- ` 
योजनीयः, यदा गौणएप्रत्ययाय मुख्यमुपादत्ते, तरेतदापतितं ` 

भवति,--मुखखय एव विनियोगः-इति। अथन च प्रतीतेन . 
भ्रयोजनं, न प्रत्यायकेन मव्रेणए, अतोगन्येनाप्युषायेन गौणः 
भरत्याययितव्यः, न ख णव मव ादत्तयः। अथापि मवबरेण ` 
प्रत्यायकेन प्रयोजनं स्यात्, तथापि मुख्यप्रत्यायनेनेव निरत्तं . 
प्रयोजनम्-इति नतरां गौणे विनियुज्येत। तस्मात् मुख- ` 
गोणएयोमेखे कायेसम्रत्ययः--इति सिद्धम् ॥ 3 

ख- संस्कारकत्वाटचोदितेन स्वात् ॥ २॥ (आ° नि०)॥ 
भा. अथ यदुक्त“ पूषाद्नुमवण्णदोनाम् उत्कषा न भविष्यति' 

-इति, युक्तः तेषाम् उत्कर्षः, संक्कारको हि मवः, सोग्सति ` 
संखकतायम्नथकः- इति यत्र अथवान् ततर नावयिष्यते, न च 

कचित् दोषो भविष्यति ॥ (३।२।९ अ) ॥ | 

इन्द्र प्रकाग्कमवच्रानां गाहपत्ये विनियोंग7धिकरणम् । (गादईैष्यनयायः) ॥ । 

ख. वचनाचचयथाथेमन्द्री स्यात् ॥३॥ 

भा. अग्नौ अयते,--“निवेशनः सद्मनो वदनाम्-इत्येन्द्या 4 । 

गाद पत्यमुपतिष्ठते'*- इति । तच सन्दे हः,-- किम् इन्द्रस्योष- 

स्थानं कर्तव्यम्, उत गादपत्यस्य १--इति। (कुतः पनमा ॥ 
पत्यमुपति्ठते - इत्येवं विस्पष्टे वचने संशयः ?--डइति। उचयते, ` 

= = 

* ^ कोषाचचित्तु कदाचनस्तरीरसील्येवा पयते' इति वात्तिकम् । 



३२ अध्याये रपादः॥ २४७ 

7. -- यद्धि वाक्येनोपस्थानं तत् स्ततिवचनेन संखकरणं न समीप- 

स्थानमा, न च, णेन्दरेण मव्रेण अग्नेः अभिधानं शक्यते क्तम् । 

अतो गादहपत्यम् उपतिष्ठते-डइति न गादपत्याघमुषस्थान- 
न ए 1देपत्ये = [य् 

मेतत्-इति जायेत शङ्ा,--गादहपत्ये उपस्थानाथा भवेत्-- 

इति, ताट्रश्श शब्दो नास्ति, तृतीयान्तः सप्तम्यन्तो वा। 

तस्मात् विचारः, कथम् उपपन्नं भवति £ इति। 

11 

र 

किं तावत्मराप्नम्?-सामथ्यात् इनद्रोपस्थानं, अशक्यत्वाच 
गादपत्योषस्थानस्य । “कथं दितीया विभक्तेः {--इति' चेत् । 
अविवच्छितेष्सिताधा वा सम्बन्धमाचप्रधाना। यदा उपस्थान- 
विशेषणं सम्बन्धात् गा दे पत्यशब्दः। तस्मात् गाद पत्य विशिष्ट- 
मुपस्थानम् इन्द्राय कत्तयम्-इति। गादहपत्यञ्च देशेन 
विशिंष्यात् मुख्यमेव कायं मवणाम् । 

एवं प्रति बरुमः+--वचनास्वयथाथेम् शेनरी स्यात् नैतदस्ति 
इनदराथम् उपस्थानम्-इति, अयथाधम् णेन्री स्यात्। कुतः १। 
वचनसामथ्यात्, वचनमिदं भवति,-रेन्द्या गाद्धपत्यम् उप- 
तिष्ठते--इति, गाह पत्थे दितीया विभक्तेः प्राधान्यम् आद, 
किमिव वचनं न कुयात्, नास्ति वचनस्यातिभारः। तस्मात् 
गादंपत्याधैम् उपस्था नम् ॥ 

 मुणाद्ाप्यभिधानं स्यात् सम्बन्धस्या शास्रे तु- 
त्वात् ॥ ४॥ (आ नि०)॥ 

“ अचरा नन्वेतदुक्त,-न रेन्ेण मव्रेण गाद्पत्योपस्थानं 
 भविष्यतिः-डइति। उचते,- वचनात् भविष्यति । “चाह 
न वचनशतेनापि शक्यमेतत्, इन्दरश्ब्देन अग्निं प्रत्याययेत्- 

इति बूवन् विद्दन्येत, यथा अध्िना सिच्चयेत्- इति, उदकेन 

दौपयेदीति, न दि शाखद्देतुकः शब्दाथेयोः सम्बन्धो भवति, 

नित्योगसौ लोकतोगवगम्यते- इत्युक्त, (९।९।१५ ख०)--चौत्प- 
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भा. ्तिकस्तु शब्दस्याथन सम्बन्धः- इति। “ननु शब्दलन्ञणणो- 
ध्पि भवति शब्दार्थयोः सम्बन्धः छचिमः, यथा देवदत्तो यज्ञदत्तः 

-इति'। भवति कथित्, यत्र सम्बन्धस्य विधायकं वाक्व भवति, ` | 
न त्वेतद्वाक्यं शब्दार्थयोः सम्बन्धस्य विधायकं, गार्हपत्यस्य ̀  
इन्श्ब्टो नामेति, कथं तदि मसिद्धसम्बन्धेन इच्धश्ब्देन ` 
गादपत्यम् उपतिष्ठते- इति, न च शक्यते परशब्देन परो . 
वदतम्, किमचर वचनं करिष्यति?" + 

अत्र उच्ते,--“गुणादाप्यभिधानं स्यात् सम्बन्धस्याशाख- . 
देतुत्वात्--दूति, यद्यपि न इद् वाक्छं शब्दाथसम्बन्धस्य विधाने 
देतुभूतं, तथाप्बनेन इ शब्देन शव्यं कर्तुम्, गा देपत्याभि- ^ 
धानम्। कुतः ?। गुणसंयोगात् गौणएमिदम् अभिधानं भवि. ^ 
ष्यति, भवति हि गुणादप्यभिघानं यथा सिद्धो देवदत्तः । 
अभ्रिमाणवकः--दइति। रखवमिद्धाप्यनिन्दे गाहषत्ये इन्द्रशब्दो 
भविष्यति, अस्ति चास्य इन्दसाटश्यं, यथेव इन्दो यज्ञसाधनम्, | 

एवं गादपत्योग्मि-इति। अथवा इतेः टेखवयकमंण इन्दर 

भवति, भवति च गादपत्यस्यापि खदन् काय ईश्वरत्वं । . 

तस्मात् इन््रशब्देन यः प्रत्याय्यतेग्येः स भ्रतीतः साट्रश्यात् 
गा पत्यं प्रत्याययिष्यति, रेऽवय्यात् वा अत्याययिष्वति-- 

इतिनदोषः॥ (३।२।२अ०)॥  -- 

अाङ्ानपाकाशकमव्रानाम् खह्नाने विलियोगाधिकर्णम् ॥ ̀ 

ख. तथादछानमपीति चेत्॥ ५॥ (पू०)॥ 

भा. स्तो दशपूणमासौ, तच इटं समाम्नायते, ‹ इविष्छदे हि 

* याविः सम्पादवति सा इविण्छत् तामेनां सम्बोष्याश्वश्ैरेहीति 

ब्रते इति माधवः॥ 
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. इति चिरवधुन् अआ्आ्धयतिः-इति। तच सन्देहः, -किमेष 
 मवोः वहन्ति प्रत्युपदि प्रयते, उत हन्तिः अरस्य कालं लच्तयति ? 
 -इति। कथं हन्ति म्त्युषदिश्यते १ कथं वा कालं लच्तयेत् १ 
यदेवं सम्बन्धः क्रियेत,-- ह विष्डदे होत्यवघ्नन्निति, ततो न्ति 
मत्युपदिश्यते, अथावघ्नन् च्राकयति- इति, ततोग्स्य कालं 

` लच्तयति-इति। किं तावत्प्राप्तम् 2- तया चाङ्ञानमपि, 

यथा रेद्धी गाद्धपत्यं प्रत्युपदिश्यते, एवमेष मदो दन्तं 
` भत्युषदिश्चते। रवं श्रतिः अनुगृहीता भवति, इतरथा लक्षणा 
` स्यात्, हन्तिकालस्य मच्रस्य च सम्बन्धो भवेत्, न इन्तेमद्धस्य । 
एवं च सत्याङ्कयति-इत्ययमनुवादः, अङ्कानं करोति, यो 
हि एद्धि-इति नुते स चाकयति, तत्न केनचित् रुेन मदो 
न्ति प्रत्याययिष्यति, तस्यात् नाक्ाने विनियोक्तव्यः ॥ 

क 

न कालविधिश्ोदितत्वात् ॥ ६॥। (ति ॥ 
. नैतदस्ति, दन्ति अत्युपदिश्यते- इति। किं तद्दि? 
 काललच्तणा स्यात्। कुतः ?। चिराङ्यति-इति चित्वमच 
विधीयते, यद्यस्िन्नेव वाद्ये मो विधीयेत, अनेकगुणविधानात् 

` बाव्यम्मिदयेत ! तस्मात् नैवमभिसम्बन्ध एवमवघ्नन्-इ{त, 

` कथं तदि, अवघृन् अाह्ृयति-इति। “ननु असन्नपि पत्ते 
मो विधौयते कालख, तच ख एव दोषो भवेत न- इति 

ब्रमः,-अवदह्ननकाल एवाधथन हविष्छट्ाछातव्या, तचायमेव 
सम्बन्धधनृ द्यते, केवला तु तरिराढत्तिविधौोयते। यत्त॒ काल- 
लच्तणाथः शब्दः-इति। नेष दोवः, लौकिकी इहि लच्तणा, 

मवोण्मि च ख्पादेवाङक्ाने प्राप्तः, सोप्प्यन् द्यते एव, चोदितख 

वाक्यान्तरेणावघातः शक्रोति कालं लच्तयितुम्। तद्भयात् 

्राद्धाने विनियोक्तवयः- इति ॥ 
2 9 
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भा. 

भा. 

गणाभावात् ॥ ७॥ (आ० नि०)॥ 

(इदं पदोत्तरं खरम) “अथ कस्मात् न गृणाद्वद्न्तिं 

ब्रते? ह विष्करोति हि अवन्तिः, तस्मात् ख विष्छत्। किमेवं 

भविष्यति ?। खूपादे व्रा वदन्तौ मवे मापे केवलं चिराडत्तिमेव. 
वच्यति न भविष्यति वाक्वभेदः- इति। अचर उचयतेः-गणा- ` 

भावात् गौणएममिधानमवडन्तौ न सम्भवति-इति, नद्यसौ 

अातोगसख्ि- इत्यवगच्छति, तच अद्र टाथेम् च्राङ्ानं स्यात् । । 
यजमानस्य पत्न्यां इविष्छति दृष्टाथम् आआ्लानम्। तद्छ्मात् 

न हन्तिमिब्रः- इति ॥ 

1 0 1 

लिङ्गाच्च ॥ ८ ॥ (यु०१)॥ ५ । 
लिङ्गं च भवति, (वाग्वे द विष्छदाचमेव एतत् चाकयतिः-- . 

इति, न चं वाचोग्वदन्तिना सादृश्यमस्ति, अस्ति तु यजमानस्य 
पत्न्या, साद्िखी, वागिति च खीलिङ्कः शब्दः, अवद्न्तिस्त् 

न खो न पुमान् न नपुंखकम्-इति। “नन् अवहन्तेरपि 

खीलिङ्कः शब्दोःसिति,- क्रिया--दतिः। अचर ब्रमः+-न नियो 
गतोग्वहन्तेः खीलिङ्गः शब्दः, पुंलिङ्गोःपि तस्या स्ति,- अवघातः 
- इति, नपंसकलिद्धोग्पि,- कम-इति। अपि च, पत्न्याः 
खरूपेण सादश्यम, अवद्न्तेः पररूपेण शब्देन । तस्मात् 

पत्न्यां हविष्डछति लिङ्गमनरूपतरं भवति ॥ 

ि 
८. 3) 

9; 

विधिकोपञ्चोपदेशे स्वात् ॥ < ॥ (यु°₹)॥ 
अवहन्तिमवे सति च्रस्िन् मत्रे विध्यन्तरकोपः स्यात्। “अष- 

हतं र्त इत्यवदन्ति अपद्ता यातुधाना इत्यबहन्ति- दति . 
तच पच्च अभावात् नित्यवत् शतिः उपरुष्येल, त्यात् अरवधघृन् 



९ ध्याये २ पाद, ॥ २५१ 

भा. -डति काललच्षणाथेः मव्ोणप्यकान्तरधः-इति॥ (३।२। 

ख. 

"न. 

भा १ 9 भी 
५ + 

२अ०)॥ 
--------------= 

अभिविदरणादिप्रकाशकमव्ानां तज्रैव विनियोगाधिकर्णम् ॥ 

तथोद्यानविसजन ॥ १०॥ 

ज्योतिष्टोमे श्रूयते,“ उत्तिष्ठन् अन्वाह, श्रग्रोदघ्नीन्वि दर -- 
इति, तथा, “रतं छण॒तेति वाचं विद्जति'*-इति। तच 
सन्दे हः,--किमुत्थानं वाग्विसजेनं च प्रतिमव्रयोरुपदे शः, उत 
कालाथः संयोगः १--डइति। श्र पूवाधिकरणएन्यायोःतिदिश्यते, 
यः त्र पूर्वैः पन्त, स इह पुवः पच्चः; यः तच सिद्धान्तः स 

इह सिद्धान्तः। शद्नीदग्रीन्--दत्येवमुत्ति्ठन् अन्वाद-इति, 
व्रतं छणत--द्रत्येवं वाचं विजति- इति पूवेः पक्तः। लच्तणा- 
भावात्, उत्तिष्ठन् अन्वाद- इति सिद्धान्ते सम्बन्धः। व्रतं लणत 

` --डइल्युचमाने वाचं विद्धजति-इति। वाक्येन पूवेः पत्तः, 

` लिङ्गेन सिद्धान्तः। 
यद्यपि च शक्यते, उत्थानक्रियाम्ग्रीदग्रीन् विद्दरेति वक्तम्, 

५. , उत्थानेन श्रभ्रिरिथते, वक्किञ्च विद्धियते-इति। बतं छृणुत 
-इति च वागमिधानं। तथाप्यट्ृष्टाथं वचनं भवति- इति 
न मब्रयोः उत्थानविसजेना्थता करप्येत। करप्यमानायां च 

 मनब्रान्तरं विहितं बाथेत,- “याः पश्चूनाग्टषभा वाचः-डइति। 

क > 

अपि च उत्थानवाग्विसग प्रतिमद्रौ विधीयमानावद्ष्टा्चै 
स्यातां, परेषणेतु दृटा्ौ। तत् लच्षणेव अर न्याय्या॥ (३। 
२।४अ०)॥ 

* व्रतं चरतति वाचो विषटजतीति प्राठः ० सो पुः। 



भा. 

भा. 

प्रस्तरः, तस्य प्रहरयम अस्मै प्रतेः इति माधदः। 
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#न्द ` । 

` सूक्तवाके च कालविधिः पराथत्वात्॥ ११॥ (प) 

- उपदेशो वा याज्वारढ्दो हि नाकस्मात्॥ १२॥ (सि०)॥. 

भ्ः. 

सत्तावाकस्य पत्तरषौहरणाङ्ताधिक रणम् ॥ (प्र्तरपद् रणन्यायः) ॥ 

दशपणमारयोः अयते,-‹ दू क्तवाकेन प्रस्तरं म्रहरति"ः 

इति। तच सन्देहः, विं द्क्तदाकः प्रस्तरभ्रदहरणम् मरत्वुप- 

दिश्यते, उत, इयं काललच्णः ?-इति। तदुचते, काल. 
लच्तण-द्ति। कतः ?। दक्रवाकस्य दटेवतासङ्खोत्तनाथेत्वात 

अरस्तरप्रहरणं च प्रत्यशक्तेः, पस्तरस्य च खग्धार ण यत्वात् ॥ 

नि ना = द ० अ ~ 

न 

उपदेशो वा म्रसतरप्रहरणएम् भ्रति मवस्व स्यात, णवं अति- . 

विदितोग्धा भवति, खक्तवाकेन--इति करणविभक्तसंयोगात 

इतरथा लच्तणा स्यात, खक्तवाकेन लक्षणेन भ्रस्तरं प्रहरे 

-इति। एवं च जछत्वा याज्याशब्दः उपपन्नो भवति, क्तवा 

एव याज्या, प्रस्तर अआाङ्तिः- इति ॥ 

^> कि 9 

१५.४४ नि -4 

स देवताथेस्तत्सं योगात् ॥ १३॥ (प° नि) 

यदुक्तम्,-देवतासद्धोत्तने खक्तवाकः समया, न म्रस्तर्रहरणे . 

-इति। उचते, न, देवतावचनं प्रहरणेन न सम्बध्यते, 

हरणं दि यजिः, माव्रवणिको न | 
सम्बन्धः “चअधिरिदं हविरजृषता वड घत'- इत्येवं दे वताम् 

चनक्रम्य, “चाशास्तेयं यजमानः-इत्यक्ता, “इदमिदम 

्ाश्षास्ते-इति च यदनेन हविषा अाशास्ते तदस्य स्यात†-- ̀  

* °इदं दााएटथिवो भद्मभूत्' इत्यादिमदः सक्तवाकः| दभरुष्िः. 

{ तदश्यात् इति का० सं° पर) 
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भा. इति मस्तरं हविनिदिंशति, श्रग्नपादींञ् देवताविशेषान्, तेन 

म्रहरतियजतिः। णवं दक्तवाकेन प्रस्तरः प्रहतम् शक्यते, यदि 

 . भ्रद्रतिर्यजतिः, अश्गादिदेवताकश्च। तद्मात् क्तवाकसय 
 दरतिसंयोगेध्पि देवताथता रते एव। र्यादि “चभ्रिरिदं 

हविरजुषतावी धत'- इत्ये वमाद्येव शूयेत, न, “आशास्तेयं 
यजमानः- इत्येवमादीनि अपराणि, ततो्रपादय णवे्टा- 

.  नान्तरिताः इत्येव पयेवसितं वाक्यं भवेत्। यतस्त खल् 

 श्वाशास्तेयं यजमानः इत्येवमादीन्यपराणि अयन्ते, तेन इद्ध 

षः किः 

ष 

५ भा... र 

` -इल्युच्पते । तत्र भअरतिवचनं,-दिष्टङददेतत् स्यात्- डति, ~+ 

 पयवखानम्, अश्यादयः पुरोडाशादिभिः इष्टाः, अपरं तु 
 -यजमान चाशास्ते तदनेन प्रस्तरेण प्राभुयात्-इति। 
 . ““ननु सत्खप्येतेषु देवतासंकीत्तने एव पयवस्येत्, पुरोडा- 
 शदिभिःडइष्टा अश्गादयः, तत एव यजमान अयुरादीन्यपि 

च्राशासानः प्राञ्मयात्-इति। उचते,-उभयथा सम्बन्धे 

सति प्रहरणे विनियोक्तव्यः, लिङ्ग च न बाधितं भविष्यति, 
षाक्ये चानुयरदीष्यते-इति। 

अथवा (अभ्रिरिदं इविरजुषतः- इति प्रस्तरः एव हवि- 
निदि श्यते ; एवम् इ दम्-इति सन्निद्धितवचनमु पपन्नं भवि- 

। ष्यति-इति॥ 

प्रतिपत्तिरिति चेत्, खिष्टछददुभयसंस्कारः स्यात् ॥ 
` १४॥ (जा नि०)॥ 

“अथ खुग्धारणे विनियुक्तस्य प्रस्तरस्य महरणं प्रतिपत्तिः" 

यथा, इज्याथात् पुरोडाशात्, वचनम्रामाण्यात् खिट् 
इज्यते, याग स भवति," प्रतिपाद्यते च प्रोडाशः, एवं 

* यागखेव सम्भवति इति का° सं° यु°, 
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भा. प्रतिपाद्येत एव दि प्रस्तरः, यागञ्च निवेत्यते- डति न दोषः। 
भ्रतिपाद्यमानोग्पि हि त्यज्यते, प्रत्यच्ततः प्रतिपाद्यते, वचना- 
दिज्यां साधयति-द्त्येवं गम्यते। तस्मात् खक्तवाकः भरद्धरति 

मदः-डइति॥ (३।२।५अ०)॥ . 

सूक्ञवाकानामथानसारेण विनियोगाधिकरणम् ॥ (सूक्त वाकन्यायः) ॥ 

ख. रत्छोपदेशादुभयच सव्वेवचनम् ॥ १५॥ (य) ॥ 

भा. दशपूणेमासयोः, - “ङक्तवाकेन मरस्तरं दरति इति शूयते । , 
तच सन्देहः, किं पौणमास्यां छत्लः इक्तवाकः भयोक्तव्यः, 
छत्खोगमावास्यायाम्, उत॒ यथासामथ्यं निष्छष्य यथायथं 
भयोगः !- इति । तदुचपते,- “उभय सवेवचनम्-इति । . 
कुतः ?। छल्लो हि मवः खक्तवाकः-इत्युचयते, स पदेनापि. 

विना, दक्तवाको न स्यात्, त्र छक्तवाकेन न म्रदूतं भवेत्। 
तस्मात् उभयचर छत्लः द्क्तवाको वदितव्यः ॥ 

ख. यथार्थे वा शेषभूतसंस्कता रात् ॥ १६ ॥ (सि) ॥ 

भा. ये पौणमासीदेवतावाचिनः शब्दाः, ते पौणमास्यां मयोक्ताः, ` 
न अमावास्यायां, ये अमावास्यादेवतावाचिनः, ते अमावा- ` 
स्यायां, न पौणेमास्याम्। शेषभूतमथं संच्छुवन्तो मब्रा उप- ¦ 
कुवन्ति, नान्यथा इत्युक्तम् (३।२।२ ख) तस््रात् ये य्ोष- 
कुवन्ति, ते ततर भ्रयोक्तव्धाः- इति न छत्खः पौणमास्यां, न 
छत्क्रखामावास्यायामिति॥ 

ख. वचनादितिचत् ॥ १७ ॥ (आ ०) ॥ 
भा. अथ यदुक्तं,--वचनमिद्ं* भविष्यति,-दखक्तवाकेन भहरति- 

# बचनादिद भविष्यति इति का० संर पु०। 
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भा. दति, तच पदेनापि ऊनेन न दक्तवाकेन प्रतं भवेत्, छत्रस्य 

डि खक्तवाकस्योपदे शः-- इति तदुचमते,- 

खः प्रकरणाविभागादुभे प्रति कुव्छश्ब्दः॥ १८॥ 
(आ° नि०) ॥ 

भा. उभे पौणेमास्यमावास्थे प्रति एष छल्लशब्द्ः उभयः 
 मकरणात् उभयोरसौ छत्खल उचते, अ वयवेग्वयवे- इति । 

“नैतदेवं, न हि सपेच्वाणाम् इतिकत्तेयतया सम्बन्धः, न हि, 
 इतिकत्तयता एतदिशिष्टा गूयते, इ तिकत्तेयता विशिष्टा स्त्वेते 

गम्यन्ते। कुतः १। न दि, इतिकत्तव्यतां प्रति कर्माणि विधीयन्ते, 
फलम् प्रति तेषां विधिः, इतिकत्तयता तु कर्मणां विधीयते, 
तच सन्निधानाविशेषात्, कस्य किं विधोयते, कस्य न ?- इति 
न गम्यते विशेषः, साधनत्वेन च सर्वषां निरं शात् इतिकर्तव्य- 
तायाः सन्निधाना, वचनाचास्य,* प्रकरणलिङ्कस्याविशेष[त 

एकंकस्य छत्स्नं प्रकरणं नि राका ङ्कुःस्य, न सद्ायमपे त्तमा णस्य । 
तस्मात् एकेकं प्रति छत्लः खक्तवाक उपदिश्यते, स विभागेण्यि 

मधानानां, छत्ख एव म्रयोक्तदः- इति यानि यर अनर्थकानि 
पदानि, तान्यपि तच प्रयोक्तव्यानि अदृष्टाय भविष्यन्ति, सक्त 
वाकेन प्रहरति- इति वचनात्, नास्ति वचनस्यातिभारः, 
गुणेन वा केनचित् अभिधानं तासां देवतानां निवत्तेयिष्यन्ति 
-इति। 
अचर उचते, नैतदेवं, उक्त मुख्यमेव कार्थं मव्राणां, 

न गौणम्-डइति, संस्कारत्वात् वा उत्कघा न्याय्यः, न 
गौणमभिधानम्-इति। कस्तद शछत्छसंयोगस्य समाधिः 
उचयते !-दति। एष समाधिः, न देतदेकं वाक्यम्, यः 

* अवचनाचास्य दति खा सो० प०। 
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भा. 

ना. 

छत्लः खक्तवाकः, बह्टन्येतानि वाक्यानि, वेषां मधानदेवता- ` 
भिधायोनि पदानि मध्यै, साधारणानि तव्रपदानि पुरस्तात् . 

उच्वायन्ते, तथा पररतात्; यथा “अभ्चिरिदं इविरजुषतादी- 
दधत मद्ोज्यायोकताग्रोषोमाविद्ं इ विरजुधेतामवीधेताम्' 

-इत्येवमादौनि ; तेषां पुरस्तात्तदरं--यया *इदन्द्यावापुथिवीः 
-डइति, परस्तादपि यथा,“ (अस्याच्धेत्- इति, तान्येतानि 

सवाणि क्तव चनेन द्क्तवाकशब्दं खभन्ते। न च, तेषां समुदायः . | 

कद्यं वदति! तस्मात् न समदायः खक्तवाकः, न च, . 

साच्तात्साधनं, क्तवाकसा मान्यस्य एकत्वात्, क्तव को वत्तते 
[क | 
द 

इत्येकवचन भवति। सखत्तवाकेन मसतर मरति -इति तु येन- 4 

केनचित् खक्तवाकेन भ्रहियमाशे यथा्ुतं छतं भवति, त्यात् 
न समुदायः दखक्तवाकः। यत्तु, चरमावास्यादेवतावाचीन 
पदानि, न पौणमास्यं मरयुज्यन्ते, न तच स क्तवा कशब्दो बाध्यते, 
प्रकरणं तत्र लि ङ्न बाधितं भवति, तच न्यास्यभमेव। त्त ` 

पौणमास्याममावास्यायां च विभज्य खूक्तवाकः प्रयोक्तव्यः 

ङ्ति।॥ (२।२)।६अ०)) 
= 

काम्ययाज्यानवाक्चाकाणए्डानां काम्यमाच्ाङ्गताधिकरणम् ॥ 

` लिङ्गक्रमसमाख्यानात्तम्ययुक्तं समास्नानम् ॥ १८ ॥ 

इद काम्ययाज्यःनुवाक्चाकाष्डम् उदादरणम्, “डइन््राप्नो 
रोचनादिवः, मरवबणिभ्यः, इन््राग्नीनवतिं पुरः, शछंधदुचम्-- ` 
इत्ये वमाद्या चः। अपरा अपि काम्या इषटवः,-"रेद्)द्म- ` 

मेकादशकपालं निवैषेत्. यस्य सजाता वियायुः, रेद्धाघ्रमेका- 
दशकपालं निवधेत् स्वात् यवान्. च्रये वैश्वानराय दादशकपालं 

#* ययेम्यामिति ० सो पठ | 
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भा. निवपेत् रक्षामः, अभ्रये वेश्वानराय दादटशकषालं निवपेत् 

स॒पलमभिद्रोष्यन्-इत्येवमाद्याः। तदेता याज्यानवाक्याः 

भ्रति सन्देहः, किंयावत् किञ्चित् एेन्दाप्रं कम, तत्र सवचानेन 

एन्धाग्नेन याज्यानुवाक्यायुगलेन भवितव्यम्, उतेतस्याभमेव 
` रेद्राश्नपाम् इष्टौ काम्यायाम् !-दइति। णवं वैष्वानरीययो 
. योज्यानुबाक्ययोः, एवं सर्वच । 

किं तावत्म्राप्रम् !-वावत्किचचित् रणेद्राग्नं वेश्वानरीय- 

मग्रोषोमीयं जातवेदसं च सवेता याज्यान्वाक्या भवेय्ः। 

। कुतः? लिङ्गात्। “ननु क्रमसमाश्याने विशेषके भविष्यतः 
सत्यं, तथापि क्रमं समास्या च शक्रोति लिङ्गं बाधितुम्- इति। 

` शवं प्रापि ब्रूमः, लिङ्गकमसमास्ानात् तास्वेव काम्याख॒ 
~ एता याज्यानुवाक्याः इति गम्यते, य एव हि लिङ्गक्रमः 

 णषां कमणां, स एवासां याज्यानुवाक्यानां, तेन तासामेव 
ताः शेषभूताः--इति । 
ननु, लिङ्खं बलवत्तरम्--इत्युक्तम्'। सत्यमेतत्, इद तु 

समास्या बलीयसी, न देताः समाख्यानाद्रते एषां काम्यानां 

कमेणां प्राञ्वन्ति, न भिन्नदेशानां कर्मणाम्। कुतः १। समास्या- 
मन्तरेण चासां ऋचां याज्यानुवाक्यात्वमेव न विज्ञायते, कुतः 
भिन्नदेशानां कमेणां याज्यानुवाक्या भविष्यन्ति १- इति, या 
च एषां समास्या, सा काम्यानामेव याज्यानुवाक्यात्वमाचष्ेन 
सवंषाम्। यदि समास्या नाद्वियते, याज्यानुवाक्यात्वभेव एषां 
“न भवति; यदि आद्ियते, तदा काम्यानामेव, एवं हि तत् 

 , समास्यायते,- काम्ययाज्यानुवाक्याकाण्डम्- इति । 

“अथ किमथेम् उभयमुपदिश्यते,- लि ङ्गक्रमात्- इति, समा- 
खानात्- इति च'। अस्ति तच पाथिङछतोयं ब्रातपतोयं च 

कमे, सामिधेनोकायेमप्यस्ति, याज्यानुवाक्याकायेमपि। यदि 
लि ज्गक्रमात्- इत्ये तावदे वोचत, सामिधेनीकायन्पि लिद्धेन 

ए" प्र 
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भा. तासां विनियोगः स्यात् । “अथ किमथे लिङ्गक्रमौ व्पदि- 

श्वेते । स्वा याज्यानुवाक्वाकाय एव विनियुज्येरन्, 
सामिधेनीषु विनियोगो न स्वात्! चरथ पुनः समाख्यानात् 
लिङ्गक्रमाच निटत्ते याज्यानुवाक्याकाय, सामिधेनीष विनि-. 
योगः सिद्धो भवति, यथा अश्रिवारुण्या इष्टेः करमेध्तीते. 

 सौमारौद्रीणमनागते, मनोच्छचस्ताः सामिधेनीषु धाय्या । 
इत्युचयन्ते, तथा,--“पृथुयाजास्तं सम्बाधे- इति दे धाय्ये 
करप्येते। तस्मात् उभयं वय पटे ट्म्- इति ॥ (३।२। ७ अ०) ॥ 

९ 

अम्नो्रो पस्थाने प्राछतानां मच्राणां विनियोगाधिकरणम् | 

ख. अधिकारे च मन्रविधिरतदास्येषु श्ट 
त्वात् ॥ २० ॥ (पुर) ॥ 

भा. ज्योतिष्टोमे अूयते,--“ आत्रेय्या अग्रोघ्रमुषतिष्ठते,*+ शच्या . 
सदः, वेष्णव्या ह विधानम्-इति। तत्र सन्देहः,-- किं प्रलता- 

भिरे वं लिङ्गवतोभिरूुपस्था तयम्, उत दाशतयीभ्यः एवंलिङ्का 

चअगमयितव्ाः१-इति। | ॐ | 
किं तावत्प्राप्तम् 2- प्रकरणे च मनव्रो लिङ्घेन विधीयमानो = 

दाशतयोभ्य एवागमयितव्यः, अचाभ्नेयो- इत्येवमादि भिहि शक्या 
दाशतलय्योग्मिवदितम्। य खायं प्रतः, स कायान्तरे विनियक्तो 
न इदाप्युपदेशमदहति ; उपदिष्टोपदेशो हि न न्याय्यः 
एवञ्ञातीयकस्य । कथज्ञातीयकस्य 2। यः कस्िंच्चिदिशेषेणो- 

पदिः, नासौ सामान्येन लिङ्गेन अन्यचोपदे शमद्ति। कथं ?। . 

यदि तत् लिङ्गं तस्य लच्णत्वेन, ततः स विशिष्टो लच्येत 

भद्ध क त 

* उपस्प्शेत् इति अ< सो° पु*। 
+ = 1 
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भा. येनानेन एवंलिङ्घेन एतत करोति- इति, ततो नोपदिष्टो 

भवति; अथ उपदिश्यते, एवंलिङ्गेन करोति-इति, ततो 

न लच्यते, तेन उपदिष्टस्य एवज्ञातीयकस्य एवञ्ञातोयकः 

 युनरूपदेशो न न्याय्यः, तस्मात् दाश्तया लिङ्गवन्तो मव्रा 

रदीतव्ाः। 
“ननु प्रकरणएसामध्येतः प्रता यदहीतुम् न्याय्याः'। न-- 

 इत्युचते, लिङ्गं हि प्रकरणाद्भलीयः। “आद, विरोधे सति 
लिङ्गेन प्रकरणं बाध्येत, न च एतयोविरोधः, न वयं प्रकरणएमनु- 

 जिघे्तन्तः प्रहतं लिङ्गवन्तम् उपाददाना लिङ्गम् उपनाधेमदहि । 

यदित प्रकतं विलिङ्गम् उपददेमह्ि, ततो बाधेमहि लिङ्गम् 

उभयं सम्पादयिष्यामः प्रकरणं लिङ्गच्च'। नैतदेवं, लिङ्धेन 
भ्रत्ययो भवति, दाशतयेनापि कत्तयम्- इति, दाश्तय्योम्पि 
दि अभ्रेयीशब्देन शक्यन्ते वदितुम्, स प्रत्ययो लिङ्गजनितो 

यत् मिथ्येति करप्यते, तत् प्रकरणानुरोधात्; स॒ चेत् प्रकरणम् 
` अ्रनुरुष्यते, मिश्या-इ ति करुप्यते, अथ नानुरुष्यने सम्यक्-- 

इति, तस्मात् विरोधः; विरोधे च प्रकरणदौ बर्यम् । 
उचयते, तत् लि ङ्गवत्ताणनेन उपस्थानेन अनुय्दीतवया, न 

दाशतयी मब्रव्यक्तिः, सा च प्रछते मत्रे उपादीयमाने निरव- 

शेषा उपात्ता भवति, दा शतय्यां पुनम॑व्यक्तौ उपादरीयमानायां 

प्रकरणात् या मवव्यक्तिः पम्राभोति, सा बाधिता भवति, असति 

विरोधे। न च, इह लिङ्गमकरणएयो विरोधः, मकरणात् वक्तिः 
अतोयते, लिङ्गात् सामान्यं, अन्या च व्यक्तिः, अन्यत् सामा- 

 न्यम्। तस्मात् मतो लिङ्गवान् उपादेयः--इति। उचते, 
सत्यमेवमेतत् प्रते उपादीयमाने प्रकरणं न बाधितं भवति, 

त लिङ्गमप्यनुगृदहीतम्, लिङ्गजनितस्तु प्रत्ययः कित् मिथ्या-- 

7 ] + 

दति कर्षतो भवति। “ननु व्यक्तिरपदाथेः, कथं यक्तावनु- 
पादीयमानायां प्रत्ययो बाध्येत? उच्यते, एतदेव न 
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भा 

भा. 

विजानीमः लिङ्गवत्ता अत्राङ्गं न वेति, किन्तु तद्धितनिद शोभ्यं, ̀ 
तच देवताया मद्रो लच्यते, मवव्यक्तिडि साधनं, न सामान्यं 
नाम किचिदपरं, देवतेव अचर सामान्यम्, ययाखसाधनं लच्तयि-. 

तव्यम्। न च गम्यते विशेषः, अयमसौ मव्रो नायमसौ- 

इति, अनवगम्यमाने विशेषे रुवं तलिङ्गा यदहीतव्याः इति 

दाश्तय्यामपि मव्रव्यक्तौ भवति प्रत्ययः, स भकरणनरोधेन 

बाध्येत ! इल्यन्याय्यम्। एवं सति न दाश्तय्य णव उपा- . 

दातव्याः भवन्ति, प्र्लतमप्युपाददोरन्। “नन्वेतदूक्त, कायान्तरे 

प्रछतस्य उपदेशो नासावथान्तरे उपदे च्यते- इ ति। उचते, . 

न नियोगतः स एव अधान्तरे वर्तते, स चान्य सामान्येन ` 
लिङ्गेन, नेवं सति किञ्चित् दुष्यति । “नन्वेतत् दुष्यति,-न 
उभयमनुगृ हीतं भवति लिङ्गं प्रकरणं च'। सत्यं, न अनुगतं 
भवति, किन्त अननुयाद्यमेव प्रकरणं लिङ्गमत्ययविरुद्धत्वात् । ̀  
अपिच न लिङ्गं प्रकरणं. वा अनुग्रद्ीतव्यम्-इति, तत्परि 

च्छिन्ने प्रत्तिभेवति, यद् वगम्यते,--“ एतत् फलवत्ः-इति, ` 
तच प्रवत्तते। “किमतो यद्येवं । एतदतो भवति, न लिङ्गम् ̀  
अनुग दतं कचित्-इत्यपरस्िंस्तत्परिच्छिन्े न ्रहत्तिभवितु- ` 
मदति। तस्मात् दाश्तस्यो यद्ौत्ाः-- इति गम्यते ॥ | 

तदाख्यो वा प्रकरणोपपत्तिभ्याम् ॥ २१॥ (सि०)॥ 

तदास्यो (ज्योतिष्टोमसमास्यातः) एव ग्रह्मीत्यः। कुतः १। , 

प्रकरणोपपत्तिभ्याम्; प्रतो हि असौ, प्रजञतम्रत्वयख् न्याय्यः । 
कथं१। न ज्योतिष्टोमं प्रति मवस्य व्यापारविधानम् उपपद्यते, 
प्राप्तत्वादेव, व्यापारविशेषविधानं तु उपपद्यते, प्राप्तत्वात् 

व्यापार विषस्य, अनपेच्य च प्रकरणं ट्ाशतये विधीयमाने 

वाक्यभ्भिदेत ! उपस्थानं च कुयात्, तदैवं लिङ्गेन-- इति ॥ 



र । 

+, 
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ख. अनथकश्चोपदेशः स्याद सम्बन्धात्फलवता, नद्याप- 

१ स्थानं फलवत् ॥ र२॥ (य° १)॥ 

भा. ननु च भकरणात् ज्योतिष्टोमस्य उपकारकं स्यात्'। यदि 
 उपस्थानज्योतिष्टोमसम्बन्धो विवच्येत, तदा उपस्थानं ज्योति- 

ोमे उपदिश्येत, प्रकरणात् तेनेकवाक्यताम् इयात्। यदा 
तु खलूषस्थानस्य मचसम्बन्धो विवच्यते सवापस्थानेषु, तदा 
मरः भाभ्रोति, प्रकरणं बाधित्वा, न प्रकरणं विशेषकं भवितु- 

मेति, उभयसम्बन्धे वाक्वभेदः। अख्मत्पत्ते न पुनरयं दोषः, 

येन आाघ्रेयेन रेन्द्रेण वा ज्योतिष्टोमे व्यापारः क्रियते, तेन 
` उषस्थानब्ापारविशेषः तद् ज्योतिष्टोमिको+ विधीयते अन्यत् 

स्वमन दयते- इति न दोषो भवति । अथवा चद्मोध-दर्विधान- 
सदः सम्बन्धमा विधीयते, उपतिषटते-इत्ययमनुवादः, अनेन 
मवेण अभ्नोघ्रमुपतिछते- इति समासोदति-इत्यथः। तस्मात् 
प्रता म्रा एवज्ञातीयका उपादातयाः- इति ॥ 

ख. सर्व्वेषां चोपदिष्टत्वात् ॥ २२॥ (य° २)॥ 

भा. यद्प्यक्तमुपदिष्टा हि ते भरता कायान्तरे-इति। तदचते, 
--उक्तोत्तरमेतत्। अपि चन केनचित् नोपदि ष्टाः, सुवं वाच 
स्तोमे आश्िवने शस्यमाने खर्यग्नुद्यति, तेन न अहते कञिदि- 

` ` शेषः। तस्मात् भक्तस्य एव ग्रहणम् ॥ (३।२। र अ०) ॥ 
+ क्ख ~~ 

# ज्यौतिद्ौमिक इति का० सं प०॥ 
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भत्तमवाणां यथालिङ्कः ग्रहणादौ विनियोगाधिकरणम् ॥ 

ख. लिङ्गसमाख्यानाभ्यां भश्ाथताऽनवाकस्य ॥ २४ ॥ 

(प°) ॥ 

भा. भच्तमवः श्रयते,--.भवच्वे हि मा विश दोधोयुत्वाय शन्तनु- 
त्वाय रायस्पोषाय वचसे सुप्रजास्त्वाय । एह वसो पुरोवसो 
भ्रियोमे ददो"स्यश्िनोस्त्वा बाद्हभ्यां सघ्यासं । नुचच्तसन्त्वा ` 

देव सोम सुचच्ता अवस्येषम्। हिन्वमे गारा इरिवोगणान्मे | 
मावितीतुबः, शिवो मे सपर्षोन् उपतिष्ठ मा मेग्वाङ्नाभि- | 

, मतिगाः मन्द्राभिभूतिः केतुयज्ञानां वाग्जुषाणा सोमस्व तृप्यतु ` 
व्ुमङ्गणस्य रुद्र मद़्णस्य चादित्यमद्गणस्य सोमदैवते मतिविदः . 

म्रातःसवनस्य माध्यन्दिनस्य सवनस्य तृतोयसखबनस्य गायच्- 

च्छन्दसखिष्टुपछन्दसो जगच्छन्द सोःश्रङ्गतडइ पीतस्य नराशंस , 
पीतस्य पित्पीतस्य मधुमत उषद्तस्योण्डतो भक्तयामि-- 

इत्येवमादिः। तत्र सन्दे हः, किं छतं श्षोध्नृवाको भक्षणे 
विनियोजनीयः, उत कथिदस्य अवयवोग्न्यचापि 2- इति। 

किं माप्तम्?--लिङ्गसमास्यानाभ्यां भत्ताधेता अनुवाकस्य, 
सवाग्नुवाको भत्तणे विनियोजनीयः। कुतः १। भच्वामि-- 
इत्येष शब्दो वयक्तं भक्ते विनियोजनीयः, भच्तणमेष शक्नोति 

वदित्म्, नान्यत् किञ्चित्। अन्यानि चास्य पदानि भक्वण- 

विशेषणवचनान्येव, यत्र यच भच्तयाक्नि-इति, तत्र तच. 
प्रयुज्यन्ते । ॑ 

“नन् णएड्ि वसो- इत्येवमादि सध्यासम्- इत्येवमन्तं ग्रदह- ` 

णाथ, स्वेन पद्समृद्ेन परस्पराकाङ्खिणा एकां, विभिन्नं , 

मच्चणवाक्यात्। नृचच्तसम्-- इत्येवमादि अवख्येषम्-इत्येव- ` 

मन्तमवे च्षणवचनं । हिन्वमे गाकाद्रि बः-इत्येवमादि च 
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भा. मा मे्वाङ्नाभिमतिगाः-- इत्येवमन्तं सम्बग्जरणाथम्। तत् 
बज्गत्वादथेानां, बन्धन वाक्यानि, कथमेतत् शक्यं वदितुम् 

` सवमिदमेकं वाक्यं भणे विनियुज्यते इति। 
उ च्रतेः--सवाण्येतानि भच्तषणविशेषणनि- इत्युक्तम्। चरा 

एवमपि भिद्येत वाक्यं विशेषणविशेष्याणां युगण्डचनासम्भ- 

बात्'। ` उच्पते, न विशेषणानि विवच्यामो, विशेषरैरे दणा- 
` वेच्तणादिभिविशिष्ट एकोग्था विवच्यते। “नेवं सम्यक् भवति, 
विशेषणवचनानामविवल्तितखाधं वचनता, भक्तणविशेषणएपरता 

` च-इति, लच्वणया तु गम्यते; सतिलच्तणाविषये च अति 
` न्याच्या, न लच्षणा, तस्मात् न एकं वाक्वम्- इति'। 

अच्ोचते, यद्यप्यमो ग्रहणादयो बहवोग्था गम्यन्ते, न त 

सवे ईप्सिताः- इति, भच्तणमेव एकं प्रत्याययितव्म्, त्ख 
खतं, विशेषणान्यस्रतानि, न तेः प्रतोतैः प्रयोजनं, प्रयोजनं च 
यावतः पदसमूहस्य एकं, तावदेकं वाक्यम्! तस्मात् विशिष्ट- 
भच्तणाथमेतत् एकं वाक्यम्, इति भक्षणे विनियोक्तव्यम् । 
समाख्यानं च भवति,-गभच्तानुवाकः- इति, छख अनुवाको 

नावयवः । 
“ननु च समास्या लौकिकः शब्दः कथं वेदिकमङ्ग नियंस्यति" 

--इति। यद्यपि लौकिकः, तथाप्यनादिः तस्यानुवाकेन 
सम्बन्धः । किमतो यद्येवम् । एतदतो भवति, भत्तणसमभि- 
व्याहतमनुवाकं ब्रूते, समभिव्याहार ञ्चं सति सम्बन्धे भवति, 

` यथा पाचको लावकः इति समभिव्याहारात् सम्बन्धमनु- 
मास्यामद्े। “त्राह नानुमानगम्य एवन्ञातीयकेष्वङ्गभावो, 
विधानादेवावगम्यते, नान्यथा, न च समाख्या विधाचीः। 

अचर उचते, समास्या सम्बन्धिनौ बुद्धौ सन्निधिमुपनेष्यति, 
मयोगवचनो विधास्यति-इति। तस्मात् छत्ल्लोग्नुवाको भच्तणे 
विनियोक्तव्यः- इति ॥ 



| 

२६९ मीमासा-दशेने । 

ख. तस्य रूपोपदे णाम्बामपकर्षोऽथंस्य चोदित- 
त्वात् ॥ २५ ॥ (सि०)॥ ॥ ् 

भा. नैतदेवं, -छत्लोःनुवाको भच्णे विनियुज्यते इति, शूषात् | 
ग्रह णवा यदणे विनियुज्येत एडि-- इत्येवमादि सध्यासम्-- , 
इत्येवमन्तम्। नचच्तसम्--इ त्ये वमादि च अवखेपषम्-इत्येव-' 

मन्तं दशने । कतः ?। मस्याथमेवं तत् वाक्च भवति, इतरथा , 

लच्तणाथेता स्यात, मसख्याथता च न्याय्या न लच्याथता। 

“उचते, विशेषणा नामभिधाने, न किञ्चित् अस्ति भयोजनम् 

--इत्यक्तमः अच्ोचपते,-नेव एतानि विशेषणानि, पथगेव ` 

एतानि य्रदहणादौनि स्वेस्वेवा क्यरुचपन्ते इ ति। कतः १। अस्ति 

हि तेः प्रतीतेः प्रयोजनं, ` चोदितानि हि तानि, कानिचित्त. 

पथग्वाक्येः, कानिचिदयथेप्राप्रानि, तान्ववश्यं भकाशयितव्यानि 

तानि प्रकाश्यष्यन्ति एतानि वाक्यानि; रूपं च एषां तत्- ¦ 

भ्रका्नसामथ्यम्, अतो नानाथेत्वात् न एकं वाक्यम् उचते । 

“ननु भच्तणएवाकयशेबीभवितुमण्येषां रूपम्-इति'। उचते, | 
बाढमस्ति रूपं, न तु तद्शेषणान्येतानि करष्यन्ते । कस्य 
हेतोरद्रष्टा्थानि तथा भवन्ति? उक्गैरनुक्ैव विशेषेस्तावानेव 
सोन्धः, इतरथा यदणादीनि भ्रकाशविष्यन्ति, तथा इष्टायथे।नि 

भविष्यन्ति। तस्मात् रूपो पदे शाभ्याम् अपकषा भवेत् केषाचित् 

अच--इति।॥। 2३।२।९< अ०)॥ | 

अय मन्राभिभतिरित्यादेः भक्तया मीत्यन्तस्य रखकश्रखताधिकरणम् ॥ 

ख. गणाभिधानान्मन्द्रादिरेकमन्ः स्यात् तयोरेकाथ- ` 

योगात् ॥ २६ ॥ 

भा. भन्तानुवके शरूयते,“ मन्द्राभिभूतिः केतुयेक्ञानां वागजु 



₹ अध्याये २ पादः॥ २६५ 

7. षाणा सोमस्य तुप्यतु । वसुमद्गणस्य सोमदे वते मतिविदः प्रातः- 

सवनस्य गायचच्छन्दसोग्ग्रिङ्गत इन्दपोतस्य मधुमत उप्त 

 स्योप्तो भ्यामि इति। तच सन्दे हः,- किम् मन्रादिः 
 तुभ्यतु- इत्येवमन्तं एको मवः, वसुमद्गणादिरपरः, उत मन्द्रा 

 दिभच्तयाम्यन्त एक एव मवः?- इति किं तावत्माप्तम्?- दौ 
मवै, दौ द्येतावै, अन्या तु्भिरन्यत् भक्षण, ततोग्थभेदात् 

 वाक्यभेदः। तदुक्त“ तस्य रूपोपदे शाभ्याम् च्रपकषाग्ध॑स्य 
 चोदितत्वात्-डति। 

। रवं प्राप्ति ब्रूमः,-गुणाभिधानात् मन्दादिरेकमचः स्यात्- 
इति, तुक्षिभच्तणविशेषणत्वेन अभिधोयते- इति, भच्तयामि 
वाक् तश्यैति- इति । | 
“ननु तुष्यतु-इत्येषोऽन्यः शब्दः, अन्यञ्च तश्यैति- दति, 

एषा भविष्यन्तो क्रियायाम् उपपदभूतायां भवति--इति, 

तत्र दयोः क्रिययोरस्ति सम्बन्धो भच्तयामि वाक् त्येति- इति, 
ङ्द पुनभेच्चयामि तुप्यतु-इति नास्ति कञ्चित् सम्बन्धः । 
उचते, न खयं विधौ त॒प्यतु- इति विज्ञायते । क तदि ?। 

प्राथनायां वा भाप्नकाले वा,-यदि भच्तयामि वाक् तथ्यैति- 
इति एवममिसम्बन्धः क्रियते, यदि वा भच्तयानि वाचस्तपत' 

पराप्त; कालः- इति, तेन विशेषणविशेष्यभावात् एका्तायाम् 
एकवाक्यत्वे मवेक्छमु पपद्यते । “ननु निराकाङ्कः एते वावये 
भङ्त्का रूपं साकाङ्खे क्रियेते'। अच उचते, यद्यप्येते वाक्च 
भिन्नां निराकाङ्घेः दावथावभिवदेयातां, तथापि भक्तणस्य 

प्रकाशनं दृष्टं प्रयोजनं न तपेणस्य, इति छत्वा एेकाश्यमेव 

भवेत्, किमङ्ग पुनगुणभावे गम्यमाने एवात्र । तस्मात् गृणाभि- 
धानात् मद्रा दिरेकमनव्रः स्यात्- इति ॥ (३।२।९० अर) ॥ 



२६६ मो मांसाद भरने 

मगौ | 1 = ४ [म [र ष गोग "त > , | 

इन््रपौ तस्येत्यादिमनरानां सव्वषु मच्तगेषु ऊहेन विनियो गाधिकस्णम् ॥ 

खः लिङ्गविशेषनिरदेशत् समान विधानेष्वनैन्राणाम- । 
भन्लत्वमन ॥ २७ ॥ (पच०) ॥ ` । र £ > 8 

भा. एष एव मव्र उदादहरणम्,- इह च प्रदानानि यनि 

अनेन्राणि च विद्यन्ते, तेषां भच्तणान्यपि सृन्ति। तत्र = 

किम् रेन्दरेष अनेन्द्रेष च म्रः, उत एेन्द्रेष्वेव मव, अनेन्धा- 

णाम् अमव्रेकं भत्तणम्?-इति। किं तावत्माप्नम् ? अनेद्रा 

अमव्रकं भक्तम् -इति। कतः?। समानविधानान्येतानि| 

दानानि, तेष “इ ्धमोतस्य'- इति मद्ोनिन्द्रपोतं न शक्रोति 
वदितुम्, न च समानप्रकरणे ऊः सम्भवति, असति वचने 

अन्या्ानभिधानात्। तस्मात् अमवकं भच्तणम् एवनज्ञाती- 
यकेषु--इति॥ 

। ̂ . ^ 

ख- यथादेवतं वा तत्मरुतित्वं हि दशयति ॥ २८ ॥ 
 (सि०)॥ 

भा. अथ वा यथादेवतम् ऊदेन लच्यित्म्। कस्मात् १।. 
भुवचमसा हि प्रतिमूताः। क पुनधुवचमसाः?। ये सुकरा 
मन्धिप्रचारे सवनमुखीयाः, शनद्राः ते भवन्ति, तेषां म्रकतिभूतं 
भ्रदानं, वितिभूतान्यन्यानि। कथम् अवगम्यते १। तत्प्रज्णतित्वं 

हि दशयति। कथं? अनष्टपन्दसः- इति षोडशिनि 

अतिरात्रे भत्तमवरं नमति-डइति। किमच द्शंनं१। नमति 

--इति विपरिणामं ट्शयति । | 

नन् वचनमेतत् स्यात् न-इत्युचरते, नेतत् नमति-- ` 

इति अयते, कथं तच्छवं नमति- इति, अनष्टपन्दसः- इ ति 
99 ^ 

भच्तमद्रं नमति- इति, स एष ऊहो विकारेषु उपपद्यते, 



३ अध्याये २ पादः।॥ २६७ 

तद्यत् एते विकाराः अतोगनैन्द्रेष्वपि चोदकमाप्नो मव ऊदि- 
` तव्यो भवति। “उचते,--विकारा एते--इति लिङ्गमपदिष्टम्, 

` न्यायोग्मिधीयताम्- डइति'। उचमते,-णेन्रः सोमो गृद्यते 

मोयते च, तेन रनद्रेषु सोमोग्नैन्द्रेषु सोम एव नास्ति- इति 
सव सोमधमा रेन्द्रेष्वेव, अधर्मका इतरे साकाङ्काः। कथं पुन- 
यते, रेनद्रः सोमो गद्यते मीयते च-इति!) मव्रवणणत्, 

इन्द्राय त्वा वसमतः-इत्येवमादिमव्र णे सोमं वदितुम् 
 शक्रोति- इति नान्यम्। तस्मात् रेद्रः सोमः, तेन रन्द्रेषु 

सोमधमाः, अन्यानि तु प्रदानानि साकाङ्काणि, अतो धमान् 

 यद्दीष्यन्ति- इति न्यायः। तस्मात् यथादे वतमूद्ितव्यो भवः 

-इति। णवं स्थितं तावदपयवसितं, तत एतं सति चिन्तान्तरं 
वर्तिष्यते ॥ (३।२।९९ चअ०) ॥ 

 अभ्यु्नीतसो मभच्तणे इन्र स्याप्युपलच्तणाधिकर णम् ॥ 

ख. पुनरभ्युननी तषु सव प्राम पलक्षण दिश त्वात् ॥ २९ ॥ 
(पू १०॥ 

भा. रन्ति पुनरज्युन्नीताः सोमाः, खुक्रामन्धिप्रचारे एव सवन- 
मुखीयाः, तेषां दोतुवैषट्कारेग्नुवषरकारे च चतुभिर्मध्यतः- 
कारिणां चमसेङत्वा दो्काणां चमसैः सछलत् सत् वषट्कार 
एव ज्रत्वा पुनः सशेषेष्वेव पातेषु सोमोगभ्युन्नोतः, एवं हि तत्र 

` . अध्वयूः सब्मेष्यति, “मध्यतःकारिणां चमसाध्वयवो वषयुते- 
 ग्नुवषयूक्लते जु्त दोचकानां चमसाध्वयेवः सछञत्* त्वा 
` सुक्रस्याभ्युन्नोयोपावत्तध्वम--इति। तच दोचका नानादेवता 

यजन्ति, नैचावरुणो मिचावरुणौ “मितं वयं हवामद्दे- इति, 

# `“ ` ` # ‹सकत्छललत्" इति का० सं प्०॥ 
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भा. ब्राह्मणाच्छंसी इन्द्रं "इन्दर त्वा इवभं वयम्-इति, पोता ` 

भा 

भा. नी 

मरूतः “मरुतो यस्य हि त्तये- इति, नेष्टा त्वष्टारं लोख, 
“ग्रे पनीः इ हावः इति, अआग्रोप्रोगग्रिम् “उन्तां नायवशां 

9 = [३ ५ ॐ (3 ॥ ॥ 

नाय-इति। तच तेञखमसः पूवस्िन् वषट्कारे इन्ध इष्टः . 
पनरभ्युन्नोय मितच्रावरुणाद्या देवता इष्टाः, ओषः तत्र इन्दस्य ¦ 
भिचावरुणादोनां च। तत्र सन्देहः, किं भस्थितदेवतायाख ` 
इद्रस्य मिच्रावरुणादीनां चो षल्णएम्, उत इन्दो नोपलच्यि- 
तव्यः? दति। 

किं तावत्भास्षम् {-पुनरभ्युन्नोतेषु सवषाम् उपलच्तणम् । 

कमात् १। दिशेषत्वात्, चमसे चमसे तत्र दयोः शेषः, प्रतौ . 

यसै तं, तच्छेषः तत्पोतः- इत्युक्तं, द दापि तद्देव बदि- 

तच्यम्। तस्मात् चमसे चमसे दयोरुपषलच्तणम् ॥ ` 

` अपनयाद्वा पृव्ैस्य अनुपलक्षणम् ॥ २०॥ प° २) ॥ 
अपनीतं भस्थितदे वतायाः शेषं मन्यामद्े। कुतः १। मिचा- ¦ 

वरणादिभ्यः तत्पाचस्थम् अभ्याश्रा्ते। कथमेतत् १। उचते, 
--मिचावरणादयो हि इज्यन्ते, तत् यथा आचायेशेषं दे वदत्तो 
भृञ्ञानो यदि शेषं पूणकाय प्रयच्छन्ति, पूणको द वदत्तमुष- 

लच्तयति, देवदत्तशेषं भज्ञे इति नाचायञओेषम्। तस्मात् न 

प्रस्थितदेवता इन्द्र उपल त्षयितव्यः- इति ॥ । 

ग्रहणादापनयः स्यात् ॥ ३१ ॥ (सि) ॥ 
नचैतदस्ति, इन्धो नोपलच्षणोयः- इति, तस्यापि सौ 

ओषः प्रत्यत्तमवगम्यते। “ननु ्रपनीतः- इतिः उचाते,- 
नासावपनोयते) स्तान् चमसानभिद्रोरकलशात् गृद्धाति, 

सष मसो लत्षणमन्यस्योन्नीयमानस्य, ततखमसस्थो दोतुम् 
उन्नेतव्यः प्रेचितो वा। यत्तु 'वच्यमाणा देवताः प्रति चाचत्राः | 

१ च, १. 

व, अ 

| 



३ अध्याये २ पादः॥ रद्€ 

भा. वितःः-डति। उचपते,--च्ाश्राव्यते तत्र देवताभ्यो नत्विदं वा 

` तदेति, तेन यद्धोतुम् गु दीतं तत् च्राख्रावितम्- इति गम्यते । 

नच, आभ्रावणवेलायां देवताभिसम्बन्धः, यत् यत् देवताभिः 
 . ̀  सम्बडं, तत् आआ्राव्यते, तस्म्रात् अस्ति इन्दशेषः, लच्यते च। 

ऋतः सवषाम पलच्चणम्- इति। छत्वाचिन्तेषा, न अत्र 
भयोजनं वक्तव्यं; पूवाधिकरणस्य एव एतत्रयोजनमवधायते ॥ 
(३।२।९२ अ०)॥ ४. 

~= 
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 पाीवतभक्तणे इन्द्रादी नामनुपलच्तणाधिकरणम् ॥ 

पाल्नीवते तु पृवेवत् ॥ ३२॥ (पृ०)॥ 
भा. अस्ति पालीवतो यददः, यदुपांखुपात्रेणाग्रयणात् पालो वतं 

 गृह्ाति- इति, दिदे वल्यानां शषा अआययणस्थाल्यामुपनीताः, 
। ततः पानीवतो गृद्धते। अथ ज्जते पालीवते, तच्छेषे भच्यमाणे 

भवति सन्देहः, किम् इन्दवारवादय उपलच्षयितया नवा ?-- 

( इति। किं तावत्भास्नम् {-उपलच्तयितव्याः। तेषामपि दसौ 

शेषो यथा मस्थितदेवतायाः-इति॥ 
त ^ 

५ "ध 

` खः ग्रहणादापनी)तं स्यात् ॥ २२ ॥ (सिर, ॥ 

भा. अपनयते हि स शेष इह, न यथापर्वैवत, तच हि 
। पा्लच्तणएत्वेन सद्धीत््यते न सोमो ग्राद्यत्वे न, इह त्वाययणात् 

५ गह्णाति-इति, स्थालीस्थः सोमो निरिश्यते होतुम्, यच्य 
~ माणदेवतां प्रति। “ननु स्थाल्यामा्रयणो नारयण, तच 

यस्तस्त्यात् ्राग्रयणात् गद्यते, स पालोवतः, यस्त सम्पातान्नासौ 
पानोवतःः-इति। उचयते,-अआथयणोग्पादानं, तद्मात् योः- 
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भा. 

भा 

ननु रनाय्यणादप्यपेतः' । नेष दोषः, आग्रयणात्तावद्पेतः 
तेनासौ पवेदेवताभिः पोतः-इति न शक्यते वक्तम् ; यो हि 
इन्द्रार्थस्य सोमस्यावयवः शेषः स इन्रपोतः- इति भरल्लतौ 
उचते, इदापि तददेव परवैदेवताथैस्यावयवो वदितव्यः। 
“नन् योग्सौ पूवेदे वताः, तस्थैवायमवयवः'। न-इति ब्रूमः, 
-न दि जतस्यावयवो दृश्यते। “ननु प्रछता वपि जृतस्यावयवो 
न दऽ्यते'। उचाते,-ज्ञताङ्तस्य समुदायस्य तत्र अवयव 
उपलच्यते तदेवतस्य। "ननु इहापि समुदाय वासीत् 
तदहे वत्यः, तस्मैवायमवयवः'। न- इत्युच्ते, असीदयं सम्- 

दायः तदहेवत्यः, इदानीं तस्य अवयवोण्न्यदे वयो जातः, तेन 

समदायः तदे वत्यत्वादपेतः 

चद पूर्वदेवतापीतस्यासाववयव च्रासीत्तेन भूतपूर्वगत्या 
भविष्यतिः। उचयते,- प्रतौ न भूतपूवगत्याभिधानं छतम्, 
दद्धापि तद्देव न कर्तयमिति। अपि च इन्दे वत्यस्तच्र 

“इनद्रपीतः- इत्युक्त, अनपनोता च तस्य इद्रे वल्यता, अस्य 
युन: पूवेदेवतासम्बन्धोग्पगतः। तस्मात् न चत्र पूवदेवता | 

उपलच्तणीयाः- इति ।॥ (३।२।९३२ अ) ॥ 

पालीवतश्ेवभक्ते लद्टुरनुपलच्तणोयताधिकरणम् ॥ 

त्वष्टारन्तुपलश्षयेत्पानात् ॥ २४॥ (पू) ॥ 

अस्ति पालोवतः सोमः, तत्र मवः, “अग्राद् पलोवन्* सजु- 
द्वेन त्वष्ट्रा सोमं पिव-इति। तच सन्देहः, किं त्वष्टा 
उपलत्तयितव्यो न वा-इति किं प्राप्रम्?-उपलच्तयि- 

तबः। कुतः १। पानात्, पानं शरूयते, सजुदवैन त्वष्टा 

# पलीवत् इति पाठः का० क्रो पुर। पलीवाः डति का" सं° पर। 



८ र अध्याये २ पादः॥ २७१. 

४ भा.सोमं पिव इति। तेनायम् अग्नये पलोवते स्ह त्वद्रा 

 -दीयते- इति गम्यते। यस्मे चयेन सद दौयते, उभाभ्यां 

तदीयते, एवं तत्सददानं भवति, यथा देवदत्ताय यज्ञदत्तेन 

€ ̀ सद्ध अतं टोयताम्- इत्युक्ते, ततरोभागभ्यामपि दोयते ; तस्यात् 

व्वाष्रोम्प्यसौ सोमः- इति त्वष्टा उपलच्तयित्यः। असावपि 
` इन्द्र इव पिवति- इति 

| ष. अतुल्यत्वात्त् नैवं स्यात् ॥ २५॥ (सि) ॥ 

भा. नैतदेवं, शब्द्ममाणका वयं, यत् शब्द आद्र, तदस्मरावं 
प्रमाण, शब्द् खाभ्नेः पलोवतः पानमादह त्वद्युः सदभावमातंः 

न दि अननुष्टोयमाने सद्भावः सिभ्यति- दति त्वष्टरि 
 पानमनुमीयते। “ननु त्वष्ट पानं+* चोदितम्। सत्यं, चोदितं 

।  मववणन, न चोदनया। चोदना हि “पालीवतं गृ्णाति-- 

# इति, लोकेतु कायदा चोदितम् अनुष्टोयत एव, लोकतख 
, एतत् परिच्छिन्नं, नेवज्ञातोयकेन वाक्येन, त्वष्टुः सोमः छतो 

भवति-इति॥ (३।२।१४ अ) ॥ - 

पालीवतशेषभक्ते चिंश्रतामन पलच्तणाधिकरणम् ॥ 
५ ५ < चिं € 

हि शच्च परायत्वात् ॥२ € ॥ 

, भा. तसन् एव पालोवते मवः,--.णेभिः अभ्रे सरथं यद्यवाक् 
।  नानारथं वा विभवो छण्वाः। पलोवतखिंशतं चों देवाननु- 

. ष्वधमावद््] मादयखः-इति। तच.सन्देः,- किं चयखिंशतो 

# दानमिति पाठः का० सं° पु ॥ 
{ चोदितमचोदितमपि इति पाठः का० सं प०।॥ 
‡ माधवीये अनुखधमिति पाठः। तत्र अनखधमनप्रदानमित्यथः ॥ 
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भा.देवानाम्पलच्तणं कत्तव्यम्, उत न {-इति। किं माप्तम्! 

चयखिंशतं दे वान्पलच्तयेत्। कथं !। दीयते हि सोमः चय- 

लिंशते देवेभ्यः; एवं हि, (अश्रिमभ्रोदधघीच्छति, अयादि 
चभ्नेभ्वाचीनं, चयलिंशता देवैः सदह समानं रथमधिष्ठाय 
नानारयैवौ विभवन्ति हि ते अश्वाः। तदिदमनृष्वधमावद्ध 
चयचिंशतं पलोवतः देवान् आगमय तपय च-इति। च्च 
दि अभ्रिमभ्नीदधोच्छति चयखिंशतो देवानां तुस्ये- इति 

गम्यते, यत्प्रधानख अच मवरः, तत्परः सोमः, तस्यात् उचयते, 

--चयलिंशत् टे वा उपलच्तयितव्याः- इति ¦ ५ 

“नन् चोदनायां पलीवान् केवलोपश्रिदेवतात्वेन शरूयते । 
सत्यं, चोद् नायां पलोवान् देवतात्वेन अूयते, न तु देवतान्तरं 

निषिध्यते । किमतो यद्येवम् १। एतदतो भवति, माच्रवणिकाः 
चयबिंशत् देवा अविरद्धा खोद नायां प्रतीयन्ते इति। 

एवं परा ब्रूमः, न चयकिंशत् टवा उपलत्तयितव्याः- इति, 

न अत्र मवे अभ्रिः ख्राह्णाता परिवेष्टावा तपयिता वा अध्येष्यते; 

न अ चयलिंशत्दे वेष्वि्टेषु भयोजनं निवेत्यते। कः तदि 
यष्टयः ?। पलोवान्। कतः एतत्?। स डि चोद्यते, पालोवतं 

गह्हाति- इति। “नन् माव्वण्कानां चयिंशतो देवानाम 
सद्नोत्तनम्'। उचते,-पराथत्वेन ताः सद्धोच्यन्ते। कथं ?। 

न दि अप्रत्तम् अग्नेः, तत् भवति, न च परकोयस्य दानम् 

अवकरुपते । ̀  तस्मात्, त्वममुभ्यः चय लिंशत्दे वताभ्यो दे दीत्य- 
समञ्जसं वचनं, अग्नये त्वनेन दानम् उक्तं भवति। कथं१। 

ईशानो दि विलम्भयति द्रव्यं, तदिद विलम्भनं सङ्खीत्तयन 
त्वमस्य ईशानः- इति प्रत्यापयति। | 

# विलिम्भयति व्यं तदिद विलिम्भनमिति षाडः का० सं पुर | 
णवं परत ॥ [| 



| + } क श स ् अ + 

४ ५4 

भा. 

३ खध्याये २ पाद्ः। २७१ 

“नन मादयख- इत्यचयते, न विलम्भय- इतिः, उचते, 
 -न दि माद्यन्ति देवताः, तस्मात् मदकरणसद्धीत्तनम् अदृष्टाय 

५ 

| भा. 

स्यात्, दृष्टाय तु त्यागसद्खीत्तनं लच्तण्या, लच्तणा हि 
अटरष्टकरपनाया ज्यायसो, प्रमाणात् डि सा भवति। “नन् 

ल्यागेण्पि लच्यमाणेभ्त्निः कत्ता चधीोष्यते'। तदुचते, - श्नः 
 श्वष्यथेषणान्टृषटायैव, तस्मात् अभ्रैः रेऽव्यैकरणमेतत् वाक्यं 

लच्तयति- इति न्याय्यम् अपि च पालोवते सोम खोद्यति, 

पालोवतं गह्ाति-इति। 

“नन् उक्तः माचरवणिकं न प्रतिषेधति चोद्ना-इति'। 

उचयते, तदपि माव्रवणिकं नारस्ति-इत्यक्तम्। अपि च 

 सामथ्यात् प्रतिषेधति- इति गम्यते, न हि सापेच्तः पली 
बच्छब्दः, तड्धिताथन संल च्यते, तस्मात् केवलः पलीवान् देवता 

--इति। णतचोदनावशेन म्रौ वणनयः। तद्त् यथेवा- 

 स्ममामिवेणितो मरः, तथेव भवितुमद्धति-इति पलीवां ञ्च अभ्रिः 
ग्ने पलोवन्- इति सामानाधिकरण्येन निहिश्यते। तस्मात् 
अभ्रिः उपलच्यितव्यो न चयखिंशत् दे वताः- इति ॥ (२।२। 

९५ अ) ॥ 

भक्तणेऽनुवघट्कारदेवताया अनपलच्तणाधिकरणम् । 

वषट कारश्च कठ़ेवत् ॥ ३७ ॥ 

अस्ति अनुवषरकारदे वता, “सोमस्याग्ने वीद्ीत्यनुवषय् 
करोतिः दति। तत्र सन्देदः,- किमनुबषट्कारदे वता उष- 
लच्तयितव्या, न वा ?-इति। किं प्राप्तम् {--उपलच्यितवब्या-- 

ङ्ति, न तत्र पाराश्यं किञ्चित् पूववत् उपलच्यते। तस्मात् 
उपलच्वयितव्या-इति। णवं पराप्ते ब्रूमः, अनुवषर्कारदेवता 
नोपलच्षयितव्या, कतुवत्, यथा कत्ता नोपलच्यते,-- होतु पोत- 

5, 
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भा. स्याथय्युपोतस्य- दति, एवमेवानुवषयर्कारदे वतापि, न डि सा 
प्रतौ उपलत्तिता, यच्च नाम प्रतौ कतं, तदिह करणीयम् 
तस्मात् नोपलत्तयितव्या-इति॥ (२।२।१६ अ) ॥ 

अनन्रामाममचकभक्तणाधिकरणम् ॥ (छत्व चिन्तारूपम्) ॥ ` 

ख. छन्दःप्रतिषेधस्त् सव्वगामित्वात् ॥ इ८ ॥ . 

भा. स्थितादृत्तरम् उचयते" नेतदस्ति,-यदृक्तमुद्ेन मच्रवत् 

भच्तणं कत्तव्यम्--इ ति, अमचरकं भच्तणं कत्तव्म्। कस्मात् {। 

उचते, समान विधानत्वात्, नास्ति अच प्रहतिविकछृतिभावः 

कथं 2। प्रकरणस्य तुल्यत्वात्, यलिङ्गमुक्तं, छन्दः तिषेधः स 
इत्य चते, ततीयसवनत्वात् जगतीच्छन्दसः- इति म्राभे अन्- 

टपकन्दसः- इति षोडशिनि भत्तमव्रं नमति- इति समान 

विधानेमप्यवकर्पते । यन्तुक्तम्, (२६७ । ४ प०)-णेन्द्रः सोमो 

गद्यते मीयते च-इति, नेते रेन्द्रा अनेन्द्राखं भिन्ना यागाः 

एकस्येव एते्भ्यासविशेषाः, न चाग्यारुविशेषाणां धमाः गणः 

त्वात्, सव एते यागधमाः। तेन छत्ा यागस्य चोद्यन्ते 
सोमधमः, सोमेति । यच, इन्द्रो गृद्धते मीयते च-इति, 
इन्द्रस्य मव्राम्नानात् मच्रेण ग्रहणं प्रकाशयितव्यम्, इतरासां 

देवतानाम् ध्यानादिना-इति। तस्मात् अनेन्द्राणम् अमवकं 

भत्तणम्--इति॥ (३।२।९.७ अ०)॥ | 
क = +: 

# उक्ताभ्यः पञ्चभ्यः छत्वाचिन्ताभ्यः पुव्बे सिने वाधिकरणे योऽयम- 
निन्दरेष्वमवरं भक्तणमिन्येवंरूपः परथमः पत्तः तमेव मनसि निधाय ल्त्वा- 
चिन्तानां चयमभिधीयते इति माघवः॥. 
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३ अध्याये २ पादः॥ २७५ 

क रेन््राप्नभक्तस्यामवकताधिकर्णम् ॥ _ 

ख. रेनदराम्रे तु लिङ्गभावात् स्यात् ॥ ३९ ॥ (पू०)॥ 

एवं स्थिते चिन्ताते,--अस्ति तच रेन्द्राग्नः सोमः-र्नद्राग् 

गह्णाति-इति। तत्र सन्देहः, किं मचवत् भच्वणम्, अमचकं 
` बा?-इति। किंभराप्नम् १-र्नद्राभ्ने तु मव्रः स्यात्, यस्य हि 

इन्द्राग्नी देवता तस्य इन्द्रः, शक्यते हि स इन्द्रपौतः- इति 

 ऋपदेष्टुम्, यस्य हि अवयवान्तरम् इन्द्रेण पीतं, स॒ इन्द्रपीतः, 

तस्य इन्द्राश्निभ्यां पिवद्भां पोतमवयवान्तरम् इन्द्रेण । तस्मात् 
मच्रवत् भच्तणम्-- इति ॥ 

ख. रकस्मिन् वा देवतान्तरादिभागवत् ॥ ४० ॥ (सि°)॥ 
न अस्य अवयवान्तरम् इन्द्रेण पोयते, न च अवयवान्तरोण 

इन्द्पीतेन तत्पीतं भवति, तेन पौोतः--इति लच्तणाशब्टोग्यम् 
इन्द्रम् उ दिश्य यः सद्धरिपितः इन्द्रो यस्य देवता- दति, यथेव च 
साकाङ्कस्य तद्धितार्थन असम्बन्धः, एवं समासोग्पि इन्द्रपीतस्य 
-इति साकाङ्कस्य नावकर्पते, तदुक्त, ' वस्था वाग्धेसंयोगात् 
(३।९।२० ख०)- इति । 

“आदह, ननु तेनेवाधिकरणेनेतद्गतं किमथं पुनखिन्ताते'?-- 
इति। उचते, यत् तत्र विचारितं सिद्धमेव तत्। “कथं 

९ £ [4 (द् | =. ` युनविचायते१ नेव खाकराञजस्य देवता सम्बन्धः- इति'। नेव 

इह देवतासम्बन्धः- इति पूवः पन्ः, पानमाचसम्बन्धोगच-- 
इति, पानमाचसम्बन्धेन यत्च इाभ्यां पोयते, तत्रैकेन देवता- 
सम्बन्धः--इत्युत्तरः पत्तः, तस्मात् न पुनरुक्तम्- इति ॥ (२ । 
२।१८८ अ०)॥ | 
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गायचच्छन्दसः--इत्यादिमवाणामनेकच्छन्द खं विनियो गाधिकरणम ॥ ` 

ख. छन्दश्च दवतावत् ॥ ४१॥ (पर) ॥ 

भा. श्रस्िन् मवे गायचच्छन्दसः- इत्यु चयते, तच सन्दे हः,- 
किमेकच्छन्दसि सोमे मबः, उत नानाच्छन्दस्यपि इति 
उचयते, छन्द ख देवतावत्, यथा अन्यसद्ितेन्द्रे न मचः, एव 
मनेकच्छन्दखे सोमे न स्यात् मव्रः-इति) अच्रापि दि 
गायचच्छन्द्सः- इति सविशेषणस्य समासो नावकरपते ॥ 

खः सव्वषु वाऽभावादेकच्छन्दसः ॥ ४२ ॥ (सि०)॥ 
भा. सवेषु वा मबः स्यात्। कुतः 2। अभावादेकच्छन्दसः, नैव 

कथित् एकच्छन्दाः सोमोःस्ति, तेन वथाभूतोग्यं, तथाभूतस्य 
छन्दो विशेषणं, तस्मात् अनेकच्छन्दस्के सोमे मवः स्यात्-- 
दरति॥ (३।२।९९< अ) ॥ 

रकादण्ाधिकरणोक्तस्य उपसंहारः ॥ 

ख. सव्वषां वेकमन्तरामेतिश्ायनस्य भक्तिपानत्वात् 
सवनाधिकारो हि ॥ 8२ ॥ 

भा. यदुक्तम्, अनैनदाणाम् श्रमचकं भन्तणएम्- इति, तत् न, 
सवेषां समचकं भच्वणम्--इति, यथासमाम्नातञ् मवः स्यात् 
न इनद्रपीतः-इति सोम उचयते, किंतदि? सवनं, मातः- 
संवनश्षब्देन सामानाधिकरण््रात्। (ननु सोमेभ्पि षष्टीः। 

सत्यम् स्ति षष्ठो,न तु तेन सामानाधिकरण्यम्। नासा- 
विद्धेण सोमः पोतः, नापि इन्द्राय दत्तः, अन्य ण पीतो 
दत्तो वा, स गत ण्व: न चातीतः समुदायो अषदिश्यते, 



१ खथध्याये २ पादः॥ २.७७ 

| भा. मत्य च्षवचनो दि अयं न्दः; सवने तु न दोषः, इन्द्रपोतं 
भवति सवनं, यत्र इन्द्रेण पीतम्। तस्मात् अनैन्दरोग्पीन्रपौत- 

५ सवनेवन्तभवति- इति कव्यते म्द्रेण वदितम्। शक्यत चेत् 

| समानविधाने कथमिव मब्रो न भविष्यति। भक्तया दपीतः 

पोतः-डइत्यचयते। एवमेव रेतिशयन आचाया मन्यतेस्म। 

। ४ अख्माकमप्येतद क मतम् । श्राचायग्रदहणम्, तस्मात् अआगतम्- 

इति ओशवरखामिनः ज्तौ मीमांसाभाष्ये ततोवस्याध्या- 

चस्य दितोयः पादः॥ 
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तीये अध्याये तीयः पादः ॥ 

--# १4 

ॐ ५ क 

अयोचेस््वादीनां वेदधम्भताधिकरणम् | 

ख. खुतेजगै ताधिकारः स्यात् ॥ १॥ (प०)॥ 

भा. ज्योतिष्टोमे श्रूयते,--“ उचचेचचा क्रियते उदः साम्ना उपांयु 
यजुषा---इति। तत्र सन्देहः, किम् ऋहगादिजातिमधि्ठत्य 
एते शब्दाः प्रहत्ताः, उत वेदटमधिकृत्य {-इति। किं तावत् 

भाप्तम् --जाताधिकारः स्यात्। कुतः १। तेः, एषां शब्दानां 
अवणादेव जातिं प्रतिपद्यामहे, तेन उपांगुत्वं जात्या५धि- 

क्ञतया सम्बभ्यते, वेदानामधिकारकः शब्दो नास्ति-इति। 

अपि च ऋग्वेदयतिक्रान्तानाखचां वजुवदे उच्वैः प्रयोगो 
भविष्यति, इतरथा तस्या एव ऋच उभौ धनौ वैकल्पिकौ ` 
स्याताम्, तच प्ते बाधः स्यात् ; प्रकरणएच्च एवमनुगृद्धीतम् 
भवति, इतरथा वेदसंयोगे सवेस्मिन् अपि क्रतौ उपांसुत्वं 

स्यात्। तस्मात् जाताधिकारा एते शब्दटाः-इति॥ 

ख. वेदो वा प्रायद्शंनात् ॥ २॥ (सि०, ॥ 

भा. वेद वा अधिछत्येदमुचते। कुतः?। भायद शेनात्। किमिदं 
प्रायदशनात्- इति ?। वेदप्राये वाक्च वेदोपक्रमे निगम्यमाना 
डमे शब्दाः अूयन्ते, “प्रजापतिवा इदमेक आसीत् स तयोः 

ग्तप्यत, तस्मात् तपस्ते पानात् चयो रेवा अषज्चन्त अत्रिवीयु- 
रादित्यः, ते तपोग्तप्यन्त तेभ्यस्ते पानेभ्यः चयो वेदा अद्टज्यन्त 

अभ्रं म्वेदो वायोयजुव॑दः आदित्यात् सामवेदः इत्येवमुम- 
काम्य निगमने इदं ग्रूयते, 'उचैऋचा क्रियते उचैः साम्ना 



` 

| ३ अध्याये ३ पादः ॥ २७९. 

भा. उपांखु यजुषा- इति; एतस्मात् कारणाटेभिः परजतैरुषांश्वादि 

` कत्तव्यम्, न जात्या चगादिभिः- इत्युच्यते । कुतः एतदव 
गम्यते १। वाक्योपसं हारे तत्वात्, यस्मादत एते वेदा जाताः, 

तस्मात् एतैरुपां ऽवादि कर्तब्यम्- इति, उगादिभिरपि वेद - 
वचनैरेवोपसं हारेण भवितव्यम् ; इतरथा वाक्यमेव नावरपेतः 

॥  तत्रानथेका एव भवेयुः, तस्मात् वेदाधिकाराः- इति ॥ 

0 ख. लिङ्गाच्च ॥३॥ (यु°१)॥ 
भा. लिङ्गमप्यस्मिन् अथ भवति, यथा ऋगादयः शब्दाः शक्तुवन्ति 

` बेदमभिवदितम्- इति, “ग्भः प्रातद्िवि दैव ईयते 

` यज॒वदेन तिष्ठति मध्ये अह्ूः। सामवेदे नारतमये मदहोयते। 

वरैरश्न्यैखिभिरेतिः खयः,- इति, दौ वेदौ सद्गत्यं, ऋक् 
४. शब्दं च रिष् पादेष, चतथ पादे उपसंहरति, बङ्वचनेन, 

वषेरैरश्रन्येलिभिरेति खयंः- इति ऋकशब्दं वेद वचनं दशयति । 
। तस्मात् अपि पश्यामः; वेदाधिकारा एते शब्दाः-इति॥ 

„ ख. धम्मोंपदेशच नहि द्रव्येण सम्बन्धः ॥४॥ (य०२,॥ 

& भा. धमापदेशभवति साम्नः, उचैः साम्ना-इति, सवेदा 

। पिकारपन्ते युज्यते। जाताधिकारे तु ऋच उ्चैस्त्वेन साम्न 
ह, उचचेस्त्वं सिद्धम्, नास्य सामद्रद्येण सद सम्बन्धो वेदित्ः, 

तस्यात् अपिवेदाधिकाराः- इति॥ 

खः चथीविद्यास्या च तदिदि ॥ ५॥ (यु° २)। 
५ भा. अयो यस्य विद्या स चयीविद्धः, यः चीन् वेदानधीते, स एवं 

५ भरस्यायते। चयीति चैष श्द क्सामयजुःषु मसिङ्धः, यदि 

( # अश्रून्य इति का० सं० यु०। 

६; 
& शषः ना 
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भा. ऋक्सामयजुं षि-इति जयो वेदा उचयन्ते, एवं तदिदं चयी- 

विद्यास्या युज्यते, भवति च । तस्मात् वेदाधिकारा एते ॥ 

ख व्यतिक्रमे यथाश्रुतीति चेत् ॥ ६ ॥ (आ०) ॥ 
भा. श्रथ यदुक्तम्,--इग्बेदम ति क्रान्ता नाखचां यजुदेःप्युदचस्त्वं 

भविष्यति- इति, तत्र मत्पच्ते यथाञ्रूतः भयोगो भविष्यतीति 
य दुक्त, तत्परि त्तेदयमिति। (अभाषान्तं खम्) ॥ 

£ रि [य् 

ख. न सव्दस्मिन्निवेशात् ॥ ७9॥ (आ० नि०)॥ 

भा. रष दोषः, सवेस्मिन् ऋग्वेदे उस्त्वं सवेख्िंख यजुवदे 
उर्पांसुत्वं, तत्र यदि खणग्वेद्वयतिक्रान्ताया चो यजुवद 

उपांगुत्वं भवति--इति नेतद्ुष्यति; वेदधमेः सन् ऋक्धमेः 
इति, वेदस्य च न धर्मदयेन सम्बन्धः ॥ | 

ख. वेद्संयोगान्न प्रकरणेन बाध्येत॥८॥ (आ० नि०,॥ 

भा. यदुक्त म्रकरणमेवमनुगृदीतं भवति--इति, बेदसंयोगात् 
वाद्येन प्रकरणे बाभ्यमाने न दोषो भविष्यति॥ (३।३। 

९. अर) ॥ 

{४ ०५ ५ 

च्पाघाने गानस्यापांशुताधिकरणम् ॥ 

ख. गुणमु ख्यव्छतिक्रमे तदथत्वान्मुखयेन वेदसंयोगः ॥ € ॥ 

भा. चस्ति अआधानं,--"य एवं विद्रानश्रिमाघत्ते-इति। तत् 
याजुनैदिकं, त्र खामगानमामनन्ति,-“य रवं विहान् वार 
वन्तीयं गायति, य श्वं विदान् यज्ञायज्ञीयं गायति, य एवं 

विद्दान् वामदेव्यम् गायति-इति। तच सन्देष्ठः,-किमाधाने 
सामगानमुचचैः, उत उपांसु !--दति। 



ए क: ३ अथि द ॥ २८१. 

भाः उचैः इति भ्रा्षम्। कुतः १। सामवेदेनेतत् क्रियते यत् 
^ वबोरवन्तीयादिभमिः, तख्यात् उबैरेतानि सामानि गेयानि-- 

` इति। | 
एवं भासे बमः, गणानरोधेन वा मखं व्यतिक्रमेत्, मस्यान्- 

` रोधेनवां गृणम्- इति गृणो यतिक्रमितव्यो न्याय्यः मुस्यश्या- 

` नगदीतव्यः- इति कतः? मख्याथत्वात् गणस्य, गृणस्या- 

 न्ानेनं मस्यः सगणः कथं स्यात् {इति गृणे प्रवत्तते, 

गणम्रटच्या चेत मस्यस्य गृणद्धानिभवति, गणम्रटत्तौ, फलमेव 

/ नावार्षं भवति। अथ प्रधानं सगुणं करिष्यामि- इति गुणे 

मरहर्तमानो गणस्य गृणं [वनिपातयति,* नास्य खाथा रीयते, 
र 

| ` जाधानं, चधानस्य याजुरैदिकत्वात्, उपांखुता गुणः, स गुण- 
^ धर्ममचेर्त्वं सामवेदिकं बाधते। तद्ात् उ्पांसयु सामानि 

गेयानि इति॥ (३।२।२अ०)॥ 

ज्योतिष्टोमस्य याजवदिकंताधिकरणम् ॥ 

भूयस्त्वेन उभयति ॥ १०॥ 
“भा. यजुवद ज्योतिष्टोमं समामनन्ति, “ज्योतिष्टोमेन खगकामो 

यजेत इति, तथा सामवेदेःप्यस्य एवमेव समाम्नानं ; सच 
0  कतायां बद्धौ दियीयं गुणाथं श्रवणं भवति। तच सन्दे हः, विं 
8 याजर्वेदिकमाम्नानं क्रियाथ ; सामवेदिकं गृणा उत विपरी 

तम् १-इति। यतरचाभ्नानं क्रियाः तद्धमा भविष्यन्ति। किं 
तावत् प्राक्षम्१- सामवेदिकं क्रियार्थे याजुवद्कं वेत्यनिश्ययो 

| विशेषानवगमात्--इति । ` 
4 3 १ | 

* विनियोजयति इति का क्री° पृण ॥ 
=) ~ 
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२८२ मीमांसा-द भरने 

भा. 

भाः 

एवं प्रापने ्रमः,- भूयस्त्वेन गुणानां परिच्छिेत, यचभूर्यासो 
गुणाः समाम्नाताः, तच क्रियाथा चोदना-इति गम्यते, यत्र 
हि कर्तव्यतया चोदना, तच इतिक्तेयता अकाकुधते, यच 

चाकाङ्किता इ तिक्तता, ततर इ तिकन्तव्यतावचनं न्याय्यम् । 

ये च भूयांसो गुणाः, सा इतिकल्तव्यता, तदितिकत्त्तालिङ्गे न 
कर्तव्यताचोदनामनुमिमोमद्दे, यथा बज्ञषु राजप्रतिभेषु उषः 
विष्टेषु यस्य शवेतं छतं बालव्यजनं च, स राजेत्यवगम्यते, 

अनास्यातोग्पि राजलिङ्गेन। एवं कत्तव्यतालिङ्गेन गुणानां 
भूयस्त्वेन ज्योतिष्टोमस्य याजुवैदिकस्य चोदना अनुमीयते । 
तस्मात् ज्योतिष्टोमस्यो यां सुप्रयोगः, यजुवंदेन हि ज्योतिष्टोमः 
क्रियते, यत्तेन चोद्यते अचोदितं न शक्यते कत्तम्-इति ॥ 

(र।२३। द ०) ॥ 

पकरणस्य विनियोजकताधिकर्णम् | 

= ५ ति ४७ ¢ 
असंयुक्त प्रकरणादितिकत्तव्यताथित्वात्॥ ११॥. 

उक्तानि विनियोगकारणाणि ओतिलिङ्गं वाक्यम्-डइति। 
श्यतिः णच्धमा गादपत्यम्- इति दितीया विभक्तेः, लिङ्गं मवेषु 
वचनसामध्थं वद्िदवसद्नं दामि- इति, वाक्यम् अरुणया 

क्रीणाति- इति। अथ किमेतावन्तेपव विनियोगकारणानि ?। 
न- इत्यु चयते, किमपरं कारणम् १ - इ तिप्रभेनैवोपक्रमः, भवति 
च प्रन्ननेवोपक्रमो, यथा का नामेयं नदौ? को नामायं पवेत; ? 

किमिदं फलम १ इति। 

तदुचाते,--असंयुक्तं प्रकरणात्, इ तिकन्नव्यताथित्वात्, यत् 
असंयुक्तं सुत्या लिङ्गेन वाक्येन वा, तत् प्रकरणात्, इ तिकत्तव्य- 
ताित्वात् ; यदि तिकषत्तवयताकाङ्किणः सन्निधौ पूरणसमधमुप- 
निपतति यत् वचनं, तत् तेन प्रछ्तेन सदहैकवाक्यतां याति । 



३ अध्याये पादः॥ ` रप्र 

भा- तस्यात् भते विनियुज्यते, किमिद्ोदाद्रणं? किं च प्रयोज 
| नम् १-इति। दशेपुणमासौ ्रक्त्य श्रयते,“ समिधो यजति, 

तनूनपातं यजति, इडो यजति, वद्दियेजति, खा हाकारं यजतिः 
-इति, तानि तत्रैव प्रकरणसामध्यात्+* विनियुज्यन्ते, न 
अश्रिद्ोते ज्योतिष्टोमे वा ॥ (द।द।४ अ) ॥ 

--__ 

। कमस्य विनियोजकताधिकंरणम् ॥ 

खः क्रमश्च देशसामान्यात् ॥ १२॥ 

भा. अथ किमेतावन्तयव विनियोगकारणानि १। न,--इत्युचते । 
किं च। मञ्च देशसामान्यात्, क्रमवतामाटुपूवंणोप- 
दिश्यमानानां वस्य पयाये यं धममामनन्ति, तस्य तं प्रति 

 आकाङ्खग अनुमोयते, सत्यामाकाङ्खनयामेकवाक्यभावः, तस्मात् 
| ततो विनियोगः-इति। किमिद्धोद्ादरण्म् ? किं च प्रयो- 

जनम् १। अआनुपूववतां यागानामनुमबणेष्वाम्नातेषु उपांसु- 
र याजस्य क्रमे दन्धिनामासोति] समाम्नातः, तस्य चाकाङ्कन- 

मुत्पाद्यतेन णकवाक्यतां यात्वा तत्र एव विनियोगमदति- 

इति, तथा च रेन्राभ्नं कमे वियातस्जातस्य अस्ति म्नातु वतः, 

तस्य याज्ानुवाक्यायुगलमप्याम्नायते रेद्धा्रं, ^ इन्दराभ्नी रोच. 
नादिवः म्रवषेणिभ्यः- इत्येकम्, अपरं "इन्द्राप्नो नवतिं पुरः 

ह * किं प्रयाजादः फलं कि वा दष्रपणमासयोरुप्करणमित्याकाङ्च्तायां 

सम्पन्न वाक्यकवाक्वतालूप पकरणमिति माधवः 

{ समानदश्रत्वं कम इति कमस्य खर्प । तच दिविधं पाटल्लत- 

 मयछतच्च, त्र पाठल्तमपि दिविधं यथासं सच्निधिखेतीति माधवः। 
अचर उदाहरणं तत ख्वावगन्तव्यम् ॥ 

स् { दस्धिघातकमायधमिति माधवः ॥ 
. 

। 
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२८४ मोमांसा-द्णनं 
५. - 

भा. लथदत्तम- इति ततर लिङ्गाडहिनियोगे सिद्धे विशेषविनि- ` 

योगे भवति, पूवं युगलं पूवस्य रेन््राञ्रस्य, उत्तरमुत्तरस्य-- ` 

इति, एतत् उदाहरणम् प्रयोजनच्च--इति।॥ (३।२।५अ०) ॥ . 

1 

| समाख्यायाः विनियोजकत
ाधिकर्णम् ॥ ~ । 

| 9 2 ~ 

र आस्या चेवं तदथत्वात्॥१३॥ 

भा. अध किमेतावन्तेपव विनियोगकारणानि {-इति। न इत्यु- । 

चपते। किं च १। समा ख्या चैवं स्यात्। कथं विनियोगकारणम् १. 
-इति। समाख्या सुति सम्बन्धे भवति, यथा पाचकः लावकः 

इति, तच पाचकशब्दमु पलभ्य पचतिना अस्य सम्बन्धः- इति | 
गम्यते, णवं वेदेग्पोति। अछतकाथेसम्बन्धं समा चक्ताणं शब्दम् 
उपलभ्य भवति सम्बन्धे तस्िन् सग्बत्ययः। किमिद्ोदादरणम् 
प्रयोजनच्च १। अआध्व्यैवम्- इतिसमास्यातानि कमाणि अध्व- 
युणा कर्तच्यानि, द्ौचम्- इति च होत्रा; एतत् उदाहरणम् 
प्रयोजनेति ॥ (३।३। € अ०) ॥ | 

शरुव्यादौ नां पुव्वेपुव्वेनलौयस्ाधिकरणम् ॥ 

ख. सुति -लिङ्ग-वाक्च-प्रकरण-स्यान-समाख्यानां समवाये 
पारदोवेल्यमथेविप्रकषात्॥ १8 ॥ 

दद ~ 2: 

भा. उक्तानि विनियोगकारणानि, अ्तिलिङ्गं वाकं ` प्रकरणं 
स्थानं समासयानम्- इति, तेषां समवाये किं बलोयः इति 

चिन्तपरते, -णकाथेत्नित्वादाचो युगपत् असम्बन्धात् इयोदयोः 
सम्मधारणा। तर श्चुतिलिङ्गयोः किं अ्ुतिवैलीयरी चा हो- 
खिलिङ्गम् !-इति। किं१ पुनः अनोदादरणम्। “रेच्य 



३ अध्याये ३ मादः ॥ २८५ 

भा. गादेपत्यमुपतिष्टते- इति, अच चिन्ताते,- {कम् इन्रस्य 
 गादपत्यस्य वा उपस्थानं कर्त म्-इत्यनियमः, उत गाद्- 

पत्यस्येव १ इति। यदि तुस्यबले एते कारणे ततो विकरः, 
अथ गृतिबेलीयसो, गादपत्य एवोपस्येयः। 

का पुनः अत्र यतिः? किं लिङ्गम् ?। शतिभ ेपत्यशब्द्- 
वशं, लिङ्गं यनः, कदा च नस्तरौरसि नेन्दसञ्सि ट्] खु 
-डइःति इन्द्रशब्दस्य विशदे वताभिधानसामथ्यम्। अथ किं 
वाक्छं नाम१। संहत्य अथेमभिद्धति पदानि वाक्यम् । 
“यदेवमिदमपि वाक्यम्,-रेनद्रया गादेपत्यमुपतिषठते- इति, 

इदमपि,--कदा च स्तरीरसीति, उभयचापि संहत्य अथं 

मभिदधति पदानि, तेन वाक्यस्य वाक्यस्य चैषा संप्रधारण्ण, न 
खतिलिङ्गयोः, यदि वा श्ृतिलिङ्गवाक्यानि विवेक्त्धानि, इदं 

्तिवाक्ययोः अन्तरम्, इदं लि ङ्गवाक्ययोः--इनिः। 
तदभिधीयते, - यत् तावच्छब्दस्याथेमभिधातम् सामर्थ्यम्, 

तल्लिङ्गं, यदथस्याभिधानं शब्द्स्य खवणमाचादेवावगम्यते, स 

त्याग्वगम्यते, अवणं खतिः। एकाथम् अनेकं पदं वाक्यम् 

-- इत्युक्तमेव । तदेतत् सवष्वव वाक्येषु समवेतं विविक्तञ्च 

दृश्यते; इह तावत् कट्ाच नस्तरीरसि- इत्यनेन मेण इन्द्र 

उपस्थातव्यः - इति, नैतत् कस्यचित् शब्दस्य अवणाटेवाव- 
गम्यते, नापि शब्दान्तरस्य समोपे उच्चारितस्य रामथ्यम 

अस्ति, येनेतत् अवगम्येत । एतस्यां खल् ऋचि इन्द्रशब्दो 

 क्द्यते, यो विशां देवतामवगमयितुम् शक्नोति, तया च 
। ` अवगमितया ्रयोजनमस्ति- इति, तेन इन्द्रोपस्थाने इन्द 

शब्दः भरयुज्यते, तदेकवाव्यत्वाचावशि्टानि पदानि, न तु 

4 भो इन्द्र कदाचिदपि घातको न भवसि, किन््वाङ्तिं दत्तवते 

र यजमानाय पयस इत्यथ इति माधवः॥ 

ष 
" 



रसद मोमांसा-द्श्रने 

भा. एवमस्याग्टचि कस्यचिच्छब्दस्य सामथ्यैीत् गादेषत्यस्य उप- ` 
स्थानं भवति ; यवणणदेव तु गादंपत्यशब्दस्य, वयमच्चिं प्रतीमो 
न लिङ्गात्। यदित् लिङ्गम बलीयः, इन्र उपस्थातव्य, यदि . 

गादहपत्यश्चवणं, ततो गाद्पत्यः 

णवं तदि लिङ्गवाक्ये विकरुभ्यमाने इह सम््रधायै न आति- 
लिङ्गे, इन्दश्ब्दस्य विशिष्टे वताभिधानसामथ्यात् इ्द्रोप- 

स्थानं, यदि लिङ्गम् बलीयः; अथ नु वाकः गाेषत्य 
उपस्थेयः ; वाक्यं छेत् रेन्धया गाददपत्यमुपतिते-इतिः। 
नैतदेवं, यद्यप्येतत् वाक्यं श्चतिरप्यत्रास्ति, या त्वत्र अतिः, सा 
लिङ्गेन विरुध्यते, न यत् वाक्यम् । कथं । बलोयसि अपि हि 
लिङ्ख, रन्द्रो पतिष्ठते--दइत्येतत् गा पत्यशब्देन सद्धेकवाक्यता- 
मुपैत्यैव, यदि हि नोपेयात्, ततो लिङ्गेन विरुध्येत, यस्तु 
गारईपत्यश्रवणादे वाथैः प्रतीयते, स लिङ्खे बलीयसि परित्यक्तो 

भवति, नासावुपस्थानेन सम्बध्यते, तदा हि इन्द्रं गादेपत्य- 

शब्टोःभिवदेत् अत्रिसमोपं वा। अथ नु युतिः ममां भवतिः 
ततो लिङ्गन अवगतम् इन्दरोपस्थानं बाधेत। तस्मात् अति 
लिङ्गयोरेवैष विरोधो न लिङ्गवाक्ययोः-इति। चथ वा 
नातैकवाकात्वात् इन्दभाधान्यं गाद्ेषत्यप्राधान्यं वा उप- 
स्थानस्य । कुतस्तद्ि ?। इ शब्द वत्वात् मस्य, इन्द्रमा- 
धान्यं, दितीयाविभक्तिश्रवणात् गादेपत्यभाधान्यं, तस्मात् 
श्तिलिङ्गयो विरोधः । 

किं तावत्प्राप्षम् १-- तुस्यबले एते कारणे-इति। कथं ?। 

इदमपि कारणम, इदमपि, (तिरपि लिङ्गमपि)। न हि 

विज्ञानस्य विद्लानस्य च कञिदिशेष उपलभ्यते पं प्रति, 
अरस्य भङ्कुरस्य इव रूपम्, अस्य दृदस्य इव-- इति । “ननु 

लिङ्गस्य भङ्गरस्य इव रूपं, सविचिकित्सो हि भवति लिङ्गात् 
मत्ययः, निर्विचिकरित्सः अतेः'। नैतत् युक्तं, यतो लिङ्गात् 



३ अध्याये 2 पादः॥ २८७ 

भा. सविचिकित्सः प्रत्ययः, तस्य च भ्ुतेख नैव सम््रधारणारित। 
यतस्तु खल् लिङ्गात् निविचिकित्सः प्रत्ययः स॒ अत्या विक{रिप- 

` तमदेनि। “नन् नेव कद्ाचिल्लिङ्गात् नि विचिकित्सः प्रत्ययो 
ए्स्तिः। नेतदे वम्,-एवं हि खति नेव लिङ्धम नाम किञ्चित 

मरमाणम् अभ विष्यत्। “कामं माभत् प्रमाणं, भवतित् संशयो 

लिङ्गपरिज्ञातेष अथष्। यदि वा विस्पष्टमेवाप्रामाण्यं न 

संशयः। कथं १। समथमेतत् इममथममिनिवेत्तयितुम्-इति 
लिङ्गादे तावत् अवगम्यते। न च, यत् यस्य निवत्तेनायालं, 

तद सत्येव वचने तन्निवेत्तयितुमद्ति, तस्मात् न लिङ्गम् विनि- 
योजकम्--इति'। 
अत्राभिधीयते, प्रकरणवतोग्धस्य सन्निधाने यमधमामनन्ति, 

स तस्य साधनभूतः- इत्येव गम्यते, कथं खल उपकरिष्यति ? 
-इति सन्दिद्यमाने भवति सामध्यात् परिनिश्चयः,-यतचायं 

समथः, तत्र शक्यो विनियोक्तुम्-इति, तस्मात् भवति लिङ्गम् 
रमाणम् -इूति। न च, लिङ्गप्रामण्ये* विनिगमनायां हेतुः 

 अस्ति। तस्मात् तृल्यवबले एते कारणे, कदा च नस्तरीरसि- 
 , इतिलिङ्गात् इन्ध उपस्थातव्य, खतेगा ₹पत्यः- इ ति। अवि- 
| सोधात् खख्वपोममे वाथं रतिषद्यामदे। बलोयानपि देतु विरुध्य- 

` मानम् अवलोयांसम्बाधितुमदेति नाविरद्धम्, न च क्न 
विरोधो, यत् इन्द्रम् उपतिष्ठेतानेन मचे, गाहपत्यमपि । 

+ “नन्वयमेव विरोधः, सत् उपस्थानं चोदितं, असछत् 
।  अभिनिवत्यैते--इति। “उपस्थे यभेदात् प्रतिप्रधानमाव्तन्ते 

गुणाः-इतिन्याय वैष न विरोधः। “चयं तदं विरोधः,-- 

र 

गाद्धपत्ये उपर्थीयमाने अरध्निवचन इन्दशब्टो गुएं क्रियायोगं 
वाम्पेच्लमाणो भवितुमहति, इन्द्रे तूपस्थातव्ये निरपेच् इन्द्र 

# नाच प्रामाख्े स्ति क्रचित् पःठः ॥ 
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भा. वचन एव, "गौण्मुख्ययोञ् मुख्ये सम्मत्ययः-इतिः। न-- 
इति ब्रमः,--विरोधे मखमन गौणः बाध्येत, नच कित् 

विरोधः, य॒गपदभिधाने दि विरुधेयाताम्, इह च अन्यस्मिन् ¦ 
भयोगे अभ्रिवचनोग्न्यस्िन् इनरवचनः। अतः तुल्यबले एते 
कारणे-ड्ति। 

णवं प्राप्रे ब्रूमः,--अृतिलिङ्गयोः सअतिबेलीयसो । कुतः १। 
“अथे विप्रकषात्'। किमिदमथेविभरकधात्- इति १। अथस्य 
विप्रकषाग्धविप्रकषेः। कः पुनरथंः अत्यथैः १। गा देषत्यमुष- 
तिषते- इति सन्निष्टः युत्यथेः, इन्द्र उपस्थेयः- दति विभ. 
छष्टः। कथं?। कदा च नस्तरीरसि- इत्यनेन मवेण इन्र 

उपस्थातच्यः-- इति न शूयते । सत्यपि इनराभिधानसामध्यं 
वचनाभावात् अनुपस्थानीय इन्रः-इत्येव गयम्ते। 

“ननु इदम् उक्त--प्रकरणाम्नानादङ्गम्-इत्यवगम्यते, 
.सामध्यात् विनियोगः इति। नेतदस्ति, उक्तमेव एतत्,- 

(९।२।५ ०) धमस्य शब्दमूलत्वात् अशब्द्मनपेच्तं स्यात् 
-इति, यदेतत्मकरणं लिङ्गम् च उभयमप्येतद्शब्द्म। न 

चातिक्रान्तप्रत्यत्वघये एवंलच्तणके अथ शब्दमन्तरेण परि- 

च्छेटोगवकरुपते। अतो मन्यामद्े,--विग्रकष्टं शत्यथात् लिङ्गम् 
-इति। “यघचेवं ञ्तिये्र विरोधिनो न विद्यति, तत्रापि 
न लिङ्गादथेपरिच्छेदः, तत्रैतदेव नारित लिङ्गम् प्रमाणम-- 

इति। कुतः एवेतेन अरतिरविरोत्स्यते- इति, तच अति- 
लि ङ्गयोबलोयस्त्वं प्रति सञ््रधारणेव नोपपद्यत- डति बम 

अच उचते, इ तिकत्तयताथिनः ्रकरणवतोग्धेस्य सन्निधा- 
वुपनिपतितो मव अआम्नानसामथ्यात् इतिकत्तताकाड्कस्य 

वाकयशेषतामभ्युपेत्य एतेन मद्धेण यजेत- इति। किमुक्त 
भवति ?। यागेन अभीण्सिते साध्यमानेऽनेन मवेणोषकुयात्-- 

इति, न चान्तरेण इन्द्ाभिधानम् अयं म्र उपकत्तम् शक्रोति, 
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| तेनेतदुक्तं भवति, अनेन इन्दोःभिधातव्यः- इति । अतः शति 
| मूल णवायमथेः। “यदि युतिमूलो, न श्रत्यन्तरेणए बाधितम् 

शक्यः। तदेतत् लिङ्गं यदि वा नेव भमाणं, यदि वां त्या 
विकर्पितुम हति-इति। नाप्यम्रमाणं भविष्यति, नापि विक 
र्पिष्यते--इति ब्रूमः। कथं ?। श्रुतिलच्षणेम्यमथं इत्युपपादितं, 
तद्ात् न अप्रमाणम्। यतस्तु खस्वानुमानिकीमेकवाक्यतां 
लिङ्गसामश्यं च अपेचय ओ्रौतोग्यमथेः, यत्, इनददस्य उप- 
स्थानमनेन मवेण-इत्यवगम्यते, भरत्यच्ता तु अुतिगाहपत्यम् 
उपतिष्ठते- इति, स एषोग्थेविप्रकषेः। प्रथमं तावत् लिङ्ग- 
ज्ञानं, ततः सामध्यात् शब्देन अयमथागमिद्धितो भवति; तदेतत् 
अतिविरोधे न अवकरपते, विस्पष्टं दि अवगतमेतत्,- चनेन 
मवरेण गापत्य उपस्थेयः -इ ति, तच ॒विन्ञ(तमेतदेवनयम्- 
करोति मब्रः-इत्येतद्धिंञ्च निज्ञाते छतसामथ्ययोवाक्यप्रक- 
रणयोनतदेवं करपयितुम् शक्यम्, इन्धो पस्थानं शब्देनाभि- 
दितम्--इति। तस्यात् अधविभरकषात् अत्या लिङ्गं बाध्यते 
--इति। 

विकरुषस्य चान्याय्यत्वात्, अन्यास्यख्ं विकरषः, ततर हि 
अभावः पत्ते नित्यवच्च, न्द्रा गापत्यम् उपतिषठते- इति 
यमाणे यदभावः प्ते परिकरष्यते, तद््॒तं भवति, तं 

च हीयते, यावांञ् अ्रतस्याथस्योत्सग दोषः, तावान् अखत- 
परिकर्पनायाम्, उभयचर हि प्रसिद्धिबाध्यते। तस्मात 

अन्याय्यत्वात् विकद्पस्य अ्रतिलिङ्गयोः अतिबेलीयसी इत्यव- 
गच्छामः 

अथ यदुक्तः सति विरोधे न्याय्यो बाधः, न च अरारि . 
विरोधः- इति, अयमस्ति विरोधः, यदछतसामथ्ययोवाक्य- 
घकरणयोः इ्रोपस्थानवाचिनी सरुतिभवति, छतसामथ्यैयोस्तु 
नावकरपते, न च वाक्प्रकरणाभ्यां युगपत् हतसामध्याभ्याम् 

0 
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भा. चङतसामथ्याभ्यां च शक्ये भवितम्, तस्मात् विरोधः, विरोधे 
च श्तिलिङ्गाद्भलीयसो-इति। 

लि ङ्गवबाक्ययोविरोधे किमुदाहरणम् १। “स्योनन्ते सदनं 

छणोमि धृतस्य धारया खुधेवं करपयामि। तस्मिन् सीदाश्ते 
म्रतितिष्ठ ब्रीदरीणएं मेध समनस्यमानःः-इति। अचर सन्देदः, 

-किं छत्खो मच उपस्तरणे पुरोडाशासादने च प्रयोक्तव्यः, उत 
करपयाम्यन्त उपस्तरणे, तस्मिन् सीदेत्येवमादिः पुरोड्ाशा- 

सादने ?- इति। यदि वाक्व बलगेयः, ततः छःख उभयचर । 

कथं १। सुषेवं करपयाभि-इत्येतदपेच्य, तस्रिन् रीदेत्येद- 

मादिः पवेण एकवाक्यतामुपेति,--यत् कर्पयाभि, तसन् 
सोद- इति अथ लिङ्खं बलीयः, ततः कर्पयाम्यन्तः सटन- 

करणे, कथं १। स्योनन्ते ख्दनं जछषणणेमि- इति, सद् नकर ण- 

मभिवदितुमयमलम्-इति। तस्मिन् सीदेत्ययमपि युरोड़ां 
सादयितुम्-इति, सादने विनियुज्यते । 

किं तावत्प्राप्तम् १-तुर्यबले एते कारणे- इति, यथा लिङं 
भ्रति अुतेवेलोयस्त्वमुक्तः न तथा वाक्छं भति लिङ्गस्य उचते । 

अथ वा वाक्यमेव लिङ्गाद्भलीयः। कुंतः?। तद्धि अुत्यापि 
बाभ्यते, न च बलीयः कारणं शक्यते बाधितुम् । तेन अस्य 

भङ्करतामध्यवस्यामः, यस्त्वेकेन बाध्यते, शक्योगसावन्येनापि 

नाधितुम्-डइति । 
एवं प्राप्ते बूमः, लिङ्गवाक्ययोचिङ्गं बलीयः-इति। कुतः १। 

अथैविम्रकषोत्'। कोण्चांविप्रकषेः १। प्रकरणवतः सन्निधा- 
वाम्नानात् दशेपुणमासाङ्गमयं मवरः-- इत्यवगम्यते, तसन् 
सोदेति परोडाशासादनाभिधानसामथ्यात् सादने विनियुज्य 
माने छतसामथ्यं मवाम्नानम् - दति, नास्ति भमाणं येनोप 
स्तरणेभपि विनियुज्येत। तथा स्योनन्ते सदनं छणोभि- 
इत्येषोपपि प्रकरणा म्नानसामथ्यादेव दशेपूणमासाङ्गतामापन्नः 
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भा. सामथ्यादेवोपस्तरणे विनियोगात् छतभ्रयोजनो न पुरोडाशा 

\ = 1 क गक ~ + क + ^ 
~ ड ४ ॥ ‡ 

सादने विनियोगमदेति, न हि अस्छिन् वियुज्यमानस्य 
किचित् अपि प्रयोजनमस्ति। खवमुपस्तरणे तस्मिन् सीदे 
त्यस्य नास्ति सामथ्येम्। पुरोडाशासादनेगयि स्योनन्ते 
इत्यस्य । पूवण एकवाक्यतामुपेत्योपस्तरणे सामथ्ये, पूवस्य 
परेण एकवाक्यत्वात् स्दने, न तु खद्पेण उभयोः, तदे घोग्धं- 
विमरकषेः। | 

यत्त॒ स्योनन्ते इत्यस्य प्रत्यत्त सद् नकर्मणोग्मिधानसाम््यै, 
तत् मुस्यम्। तस्मिन् सीरेत्यस्य पुनः पूवण सद एकवाक्यता- 
 मुपगतस्य भवति जघन्यं । तदत्र पूवस्य मवस्य अभिधान- 

सामथ्यात् उपस्तरणे विनियोग उक्तो भवति- इति, सन्निछ्टो 
लिङ्गस्य शरत्यथः, उत्तरस्य तु उपजनितेगभिधानसामश्य ततः 
अत्यथेः-इति लिङ्गान्तरितो विग्रह्ष्टो भवति। एवम् उत्तरस्य 
सादने सन्निछ्टः पूर्वस्य च लिङ्गान्तरितः। तस्मात् अथ- 
विप्रकषात् लिङ्गवाक्ययो लिङ्गं बलवत्तरम्, ततः स्योनम्- इत्येष 
शब्दो यद्यपि उत्तरेण आकाङ्कितिः- इति सादनेभ्पि प्रयोग- 

मदति, तथापि भित्वा वाक्यम् उपस्तरणे एव विनियोक्तव्यः, 
तस्मिन् सोदेत्येष च सादने। 

“ननु स्योनन्ते इत्यस्य शब्दस्य यथैव उपस्तरणाभिधान- 
साम्यम्, एवम् उत्तरेण एकवाक्यतामुपगन्तुम् सामथ्येम्, 
सामथ्यं च लिङ्कम्-इत्युचपते, तस्मात् भिद्यमाने वाक्ये 
लिङ्गमेव बाधितं भवति--इति *। सत्यमेवम्, एतदपि लिङ्गः 
लिङ्गमपि खल्वे तदे वंल ्तणएकं विप्रष्टाथमेव भवति, लिङ्गात् 
एकवाक्यता, तस्मात् अभिधानसाम्यं, ततः अुत्यथेः-इति 
विभ्रजञटाथेता, विप्रज्ल्टाथेता च बाधने हेतुभूता । तस्मात् न 

* बाधितं भवतीति जघन्यम्'। रतदपीति पाठः का स° पु°। 
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भा. उत्तरेशैकवाक्यतां यास्यति- इति । र्वं तस्मिन् सोदेत्युत्तरं | 
न पूवेणापि। | । + 

अपि च उत्तरेणेकवाक्यताम्पगतस्य न किञ्चित् अपि दष्ट, 

मस्ति कार्थ, उपस्तरण्प्रत्यायनन्त द्रष्टम् कतः?। तत्वात् ` 

उपस्तरणस्य खादनस्य च। एवम् उत्तरस्य सादरनम्रत्यायनं, 

न त पूवणेकवाक्यतायां, न च, एतौ पृूवात्तराभ्याम् एक 
वाक्यतामन्तरेण पथक् यथायथं कायं न कुरूतः। तद्यात् 

पूवः पूव विनियोजनीयः, उत्तरः उत्तरच्र--इति । 

“अथ यदुक्तं, श्त्यापि तद्भाधितम्- इति वाक्येन अपि 

तद्भाधितव्यम्-- इतिः) नेतदेवं, न डि बाधितस्यान्येन अपि 

बाधनमेव न्याय्यं, बाधितं दि अन्गृद्धीतव्यमथंवत्वाय, अतिं 

प्रति विप्रक्टाथेम, वाक्यं प्रति रन्निलष्ाथम्, तख््मात् लिङ्ध 

बलोयः-इति । 

अथ वाक्छप्रकरणएयो विरोधे कथम् !--इति। किं युनः प्रक- 
रणं नाम १। कन्तेचयस्य इ तिकन्त ् यताका कस्य वचनं प्रकर णम् । 
प्रारम्भो दहि स तस्या वचनक्रियायाः, स ष विध्यादि 

विधयन्तापेच्तः। वाक्यन्तक्गमेव। तयोवविंरोधे किमुद्ा हरणम् ?। 
खक्तवाकनिगदः। तच हि पौणेमासीरेवता अमावास्या- 
देवताञ्चाम्नाताः, ताः परस्परेण एकवाक्यतां नाभ्युषयन्ति, 

तत्र लिङ्गसामथ्यात् पौणेमासीप्रयोगात् इन्दा श्चिशब्द उत्कट 
च्ोप्मावास्यायां प्रयीक्तवयः। अथ इदानीं सन्दिद्यते, योगस्य 

शेषः “अवीदधेतां मदोज्यायो क्राताम्- इति, स किं यावत्- 
छत्व: दक्तवाके समाम्नातः, तावत्छत्वः उभयोः पौणेमास्य- 
मावास्ययोः प्रयोक्तव्यः, प्रकरणं बलवत्तरम्-इति, उत यत्र 

इ न्ददािशब्द उत्छष्य नीतः, तत्र एव प्रयोक्तव्यः, वाक्यं बल- 

वत्तरम्-द्रति। णवं सवेषु संशयः । 
किं तावत्प्राप्तम् १--ब्ुस्यबले एते कारणे--इति । कुतः १। 



९ अध्याये ९ पादः॥ २९३ 

भा.इतरचापि अाकाङ्खा, इतरचापि, ठतुस्यायाम् आकाङ्कायां 
नास्ति विनिगमनायां हेतः, तस्मात् तल्यबले--दति। अथ 

वा वाकं दुबल, बाधितं दि तल्लिङ्गेन । 

इत्येवं प्रापने ब्रमः, प्रकरणात् वाक्यं बलीयः। कथं 2। अर्थ- 
विप्रकषात्। कोग्चाथे विभरकषेः !। वाक्ये एकैकं पदं विभज्यमानं 
साकाङ्क भवति, छंत्स्नं परिपणं भवति, तच प्रत्यत एकवाक्य 

"भावः, अकरणे त्वम्रत्यत्तः। कथम् ?। इतिकत्तयताकाङ्खुस्य 

समोपे उपनिपतितं पुणमिति* तस्य भरतस्य साका ङ्कृत्वमव- 
गम्यते, नेकवाक्यभूतम् इत्यनुमोयते । एकवाक्यतया चाभि- 

` धानसामथ्यमवकरप्य अभिदितोग्यमेवं भवति- इति परि 
करपना। एषोभ्चाय विप्रकर्षः, यत् वाक्यस्य समासन्ना तिः, 
प्रकरणस्य विप्रलष्टा। तस्मात् 'खक्तवाकेन म्रस्तरं प्रहरति 
--इति पौणेमासीदेवतावाचिनाममावास्यादेवतावाचिनां च 
निष्छलंष्य प्रयोगे तच्छेवाणमपि निष्छष्य प्रयोगः, तेन यद्यपि 

प्रकरणसामण्यान् पौणेमासीदेवतापदशेषाणां चमावास्या- 
देवतावाचिभिः सद एकवाक्यता अनुमोयते, मत्यच्ता तु 

अमावास्यादेवतापटेः सद, न च मरत्यच्चविरोधे अनुमानं 
सम्भवति । अथेवति च प्रकरणे सज्ञाते न निराकाङ्काणाम् 
अआकाङ्का शक्योपपादयितुम्। 
अथ यदुक्तं लिङ्गेनापि हि तद्भाध्यते, अतः प्रकरणेनापि 

बाधितव्यम्- इति, न, यद्न्येनापि बाध्यते, तत् भङ्गुरमन्य- 
` चापि इत्यवगन्तव्यम् । अथ भङ्गुरं, प्रमाणमेव नाभविष्यत्; 

, किञ्चित् तु मरति कस्यचित् प्रभावः, वाक्यस्य प्रकरणं प्रति 
. बाधकशक्तिन तु लिङ्गं प्रति, लिङ्गं रति विप्रहृषटाथैमेतत् भकरणं 

अति सन्निशष्टार्थ, तेन वाक्येन प्रकरणं वाध्यते-इति। 

# परिप्रणमधोति ० सो० पु० रवं का० करौ° प॒०। 

= 



२९४ मोमांसा-दश्ने ` 

भा. अथ भरकरणस्य क्रमस्य च विरोधे किमुदाहरणम् १। राज- 
खूयपरकरणेएमिषेचनीयक्रमे शौ नःशेफास्यानादि आम्नात, यदि 

करणं बलवत्, सर्वेषां तद ङ्गम्, यदि क्रमः, अभिधेचनीयस्थैव ! 

किं तावत्माप्तम् ?- तुख्यबलें एते कारणे-इति। कुतः १। न 
तावत् विशेषमुपलभामद्ेः येनावगच्छाम इदं बलौयः--डइति। 
तस्मात् तुल्यबले एते कारणे- इति । अपि च प्रकरणं वाक्येन 

बाधितं, तमात् बाध्येत क्रमेणा पि- डति । 

एवं प्रापने ब्रूमः, प्रकरणं क्रमात् बलीयः। कुतः १। अथे 
विप्रकषात्। कोम्चाथविप्रकषेः १। म्रकरणवतः साकाङ्कुत्वात् 

तत्सन्निधानाम्नातेन परिपणनाप्यवकल्पेत एकवाक्यत्वम्, न 

तु क्रमवतः क्रमे च्राम्नातेन, अनेकस्याम्नायमानस्य सन्निधिः 
` विशेषाम्नानमाचं हि क्रमः, ततर सन्निधिविशेषाम्नानखाम- 
श्यात् क्रमवतः सन्निधावाम्नातस्यानुपलभ्यमानमेव अाकाङ्का- 
वतत्तमस्ति- इत्य बमन्तव्यम्। प्रकरणे तु प्रकरणवतः प्रत्यन्तम् 
न च प्रकरणवता क्रमवता च यौगपद्येन एकवाक्यता *सम्भव- 
त्याम्नातस्य--इति विरोधः। तच प्रकरणे अत्यक्तं साकाङ्कुत्वं, 
रमः ्रानुमानिकं बाधितुमदेति, साकाङ्कृत्वात् एकवाक्छत्वम्, 
एकवाक्यत्वादभिधानसामथ्यै, सामथ्यात् यत्यथः- इति सन्न-. 
खटः प्रकरणस्य श्त्या, विग्रः क्रमस्य । तस्मात करम- 
भ्रकरणयोः प्रकरणं बलवत्तरम्- इति । 
अथ यदुक्त, वाक्येनापि डि तत् बाधितम्, अतोग्न्येनापि 

तत् बाधितच्यम्-इति, नैतत्, बाधितस्यानुयद्यो न्याय्यो, न 
बाधितं बाधितव्यम्- इति। 

अथ क्रमसमास्ययो विरोधे किमदादरणं ए किं बलवत्तरम् ? 
इति। पौरोडाशिकम--इतिसमास्याते काण्डे सान्नाय्यक्रमे 
सयुन्धध्वं दयाय कमणे-इति खुन्धनाथा मवेः समाम्नातः 

तच सन्दिद्यते,- किं समास्यानस्य बलोयस्त्वात् पुरोडाश- 



४५ + 

३ अध्याये ३ पादः॥ २९५ 

 भा.पा्राणां खुन्धने विनियोक्तव्यः, उत क्रमस्य बलीयस्त्वात् 
` सान्नास्यपाज्राणणम्?-डइति। किं तावत्मराप्नम् ?--तुरयबले एते 

करणे स्याताम्। कुतः?। अविशेषात्, यदि वा समायैपव 
बलीयसो, बाधितो हि क्रमः मकरणेनापि इति। 
णवं मे ब्रमः, क्रमो बलीयान्। कुतः १। चर्॑विप्रकधात्। 

कः पुनरराथैविप्रकषेः?। निज्ञते भकरणेन केनापि सददैक- 
वाक्यत्वे यत् सन्निधावाम्नायते, तच च्राकाङ्खुनं परिकरप्यते, 

` नैकवाक्यतेत्यवगम्यते, लौकिकश्च शब्दः समास्या, न च, लोक 
एवंविधेषु अथु प्रमाणम् । तस्मात् क्रमो बलीयान्- इति । 

“यद्येवं भवत्येवंल च्तणकेषु क्रमेण विनियोगः, न तु अर्थ 
विप्रकषेत् क्रमो बलीयान्। कथं १। दयो ददं प्रमाणर्या बलीयस्त्वं 
रति सम्मधारणं, नचेवं सति समास्या ममाणं, लौकिकत्वात् 
शब्दस्य, पुरुषस्य प्रमाणएता भवति- इतिः। नैष दोषः, न 

. अचा ङ्गभावः पुरुषप्रामाण्यात् गम्यते, पौरोडाशिकशन्दः एतस्य 
काण्डस्य,- इत्येतदच पुरुषप्रमाणकं, भवति च अक्िन् [र्य 
पुरुषः प्रमाणं, यथा साज्नाय्यक्रमे चाम्नानं पुरुषप्रमाणएकम्, 
यथाप्रकरणमे कवा क्यत्वं, वेद् शब्द खायम्- इति। निरते 
प्निद्धियविषया अथे उपपद्यन्ते, ए्वभियुक्तानां भामाण्यं, थे 
त्वनिद्ियविषयास्तेष्वभियुक्ता न ममाणम्। तस्मात् समास्या 
कारणं, कारणत्वे च सति बलीयस्त्वं परीच्यम्-इति । 

“उचते अथैविप्रकषः तदं वक्तव्यः समाख्यायाः; अयमर्थ- 
 विभ्रकषेः। उपदिश्यते दि कमे समाम्नानात् सान्नाय्यसम्बन्धो, 
नोणदिश्यते समाख्याया, शब्दमु चायमाणम् उपलभ्य चथापत्या 

: नूनमस्ति-इति करप्यते। तस्मात् पूर्वेवरे वाथैविभ्रकषात् 
` व्रमेण सामाख्या बाभ्यते--इति। 

‹अथ यत्तत्र तच्रोचते,- इदमनेन बाध्यते, इदमनेन- इति 
तन्न यत् नाभ्यते, तत् किं बाधकविषयं भाप्तम् उत अप्राप्तम् 2- 



२९६ मोमांसा-दशने ` 

भा. 

भा.डति। किंचातः १। यद्यपराप्तम्, किं बाध्यते १। अथ भ्रा, कथं 
शक्येत बाधितुम् । प्रां बाधकविषयं पूवविन्ञानम्-इति 
ब्रमः। कथं १। सामान्यस्य कारणस्य विद्यमानत्वात्। अथ 

कथं निवत्तते ?। मिथ्याक्ञानम्“- इति प्रत्ययान्तरं भवति। 

किन्तु खर्वभिष्यान्ञानस्य खच््पं {। यस्य॒ बाधकः म्रत्ययो 

विग्डष्यमाणस्य अपि नोपपद्यते, न तत् भिथ्या। तदेतेषां 

खुति-लिङ्ग-वाकय-मकरण-स्थान-समास्यानां पूं .पूव यत्कारणं 

तत्परं पर प्रति बलीयो भवति, न रतस्य उत्पन्नस्य विन्ष्य- 

माणस्य बाधकं विज्ञानान्तरमस्ति। तस्मात् तेषां समवाये 

(विरोधे) परदौबर्य मथेविप्रंकषात्- इति ॥ (२।३। ॐ अ०) ॥ 

दादश्ोपसत्ताया अदी नाङ्गताधिकरणम् ॥ 

अहीनो वा प्रकरणाङ्गौणः॥ १५ ॥ (पृ०)॥ 
ज्योतिष्टोमं मरकछछत्य समामनन्ति,“ तिख एव साहस्योपसदो 

दादशादीनस्य-इति। तत्र सन्दे दः,--किं दादशोपसत्ता 

ज्योतिष्टोमे उत अद्धीने ?- इति । किं तावत्मरास्म् -ज्योति- 

षोमे-इति। कुतः £| प्रकरणात्, एवं प्रकर णमनुग द्योतं भवति। 

“ननु वाक्येन बाधते'। न बाध्यते, अद्धीनशब्देन ज्योतिष्टोमं 
वच्यामः। कुतः१। न डीयते इत्यद्ीनः, दल्िण्या करतु- 
करणिवा फलेन वा न दीयते, तेन च्चोतिष्टोमोभ्डीनः। वा- ` 
शब्टेन संशयो निवत््यते ॥ । 

> + 
# नेव निवर्तते मिश्याविज्ञानमिति प्रत्ययान्तरं भवति। किन्त ` 

खल्वपि मिथ्याज्ञानस्य खरूपमिति पाटः का० सं° प | 

{ रकन अद्धा निष्पा्यतात् साङ़्ो ज्योतिष्टोम दच्तादिवसादू& | 
सोमाभिववदिवसात् पूव्वं कत्तव्या होमा उपसद इति माधवः। 



३ अध्याये ३ पादः॥ २९ ७ 

| ख. असंयोगात् मुख्यस्य तस्मादपर्ष्येत ॥ १६ ॥ (सि०)॥ 

भा. अपछष्येत दाद शोपसत्ता। कुतः १। असंयोगात् ज्योतिष्टो 

मेन। कथम असंयोग: १। अदीनेन एकवाक्यत्वस्य प्रत्य त्त्वात् । 

ननु ज्योतिष्टोमः ख गौणोेग्दीनः'। न,-इल्युचपते, न हि 
मृस्सम्भवे गौणय इणमदेति। “ननु नज्समासो भविष्यति| 

। नइति ब्रूमः, तथा सति अदुग्दात्तोगदीनशब्दोगभविष्यत्, 
मध्योदात्तस्त्वयम् । तद्मात् म्रकरणं बाधित्वा अद्ीनस्य धमः । 

अपि च व्यपदेशो भवति, तिख एव सान्स्योपसदो 

डउादशद्ोनस्य-इति, यद्यन्यः साह्धोग्न्यखयाद्ीनः, तत एवं 

व्यपदेशो वकरपते, विद्यते च यपदे शवचनं, तस्मात अदहीनस्य 

--डइति॥ (३।३। ८ अ०) ॥ 

कुल(यादौ प्रतिपदोरुत्कषेाधिकरणम् | 

ब. दित्वबह्त्वयुक्तं वा चौ टनात्तस्य ॥ १७ ॥ (सि°) ॥ 

तः ज्योतिष्टोमे श्रूयते,--“ युवं हि स्थः खःपती- इति दयो 
येजमानयोः प्रतिपदं* कुयात। णते अख्यमिन्दवः।- इति 
बज्नभ्यो यजमानेभ्यः- इति। तच सन्देहः, ज्योतिष्टोमे एव 

निविशेते प्रतिपदौ, उत दियं कञ्चित्कलायादिं ब़्यज्ञच्च 
दिराजादिमत््रषटये?-इति। किं प्राप्तम् ?-दित्वबङ्नत्वयु्तो 

(ज्योतिष्टोमेन असंयोगात) उत्छष्येयातां प्रतिपदौ, न हि ` 

* स्तोचस्य उपकमे पठनीयाग्छचं प्रतिपच्छन्दोऽभिधत्ते इति माघवः। 

 { अद्टग्बमिन्दरः इति पाठः आ० सो० प्०। तथा का° कौ प०। 

वं उत्तरचापि॥ 



२९८  मोमांसा-दश्राने 

भा. ज्योतिष्टोमस्य दौ यजमानौ येते, यथा कुलायस्य, “रतेन 

राजप्रो हितौ सायुज्यकामौ यजेयाताम् इति ॥ 

ख. पष्ेणाथक्रतस्येति चेत् ॥ १८ ॥ (पू०)॥ 

भा. इति चेत् पश्यसि, मरतिपदावुत्करटये- इति, नैतदेवं, भक | 
रणं हि बाध्ेत। “बाध्यताम् असंयोगात् दाग्यां यजमानाभ्यां 
बङ्मिख यजमानः ज्योतिष्टोमस्य इति चेत्। असत्यपि 
वचनेग्थात् दौ यजमानौ भविष्यतः, य एको न शच्यति,। 
ससद्धायः स॒ उपक्रंस्यते, अवश्ययष्टये सति यथा शक्यते | 
यष्टद्यम्- इति बाधित्वापि काञ्चित् प्रा्घिं यजमानः सद्धाय- 
मुषादास्यते, एवं प्रकरणे भरतिपदौ भविष्यतः, तस्यात् नोत् 
क्रषटखे- इति ॥ 

ख. न प्रूतरेकसंयोगात् ॥ १९ ॥ (पू° नि)॥ 

भा. प्रल्लतिर्हिं ज्योतिष्टोमः, प्रत्यच्ताः तत्र धमा आम्नाताः, न॑ 
कतखिच्ोदकेन प्राप्यन्ते। किमतः?2। यद्येवं, म्रत्यत्तखता न 

शव्या बाधितम् विछतौ त् चोदकभराप्ताः सन्त आनमानिक 

बाध्येरन्-इति, विवलितं द ज्योतिष्टोमे कतृर कत्वं ् रत्यच्त- 
खतं न सामथ्यन बाध्येत। यत्रापि हि अवश्यकत्तव्यता श्रूयते, 
तत्राप्येक एव॒ यजमानः अूयते,-“ वसन्ते वसन्ते ज्योतिषां 
यजेतः-इति। तस्यात् ज्योतिष्टोमात् उत्करष्टये एते प्रतिपदौ | 
-इति। 

अथ कस्मात् पलप्रभिप्रायमेतत् न भवति? रणकस्यां पलां 
यजमाने च, युवं हि स्थः- इति, दयोबज्गघु वा पलीषु एते 
अद्टयमिन्दवः- इति, यथा ‹च्ौमे वसानावग्रिमादधीयाताम्' 

-इति च्तौमवसानपरं वचनम्, एवमिद्धापि म्रतिपददिधान- 
परम्!। उचते, - सम्भवात् तच मृस्खस्य, लच्षणाशब्दः पुसो | 



२ अध्याये ३ पादः। २६९९ 

भा. वाचकः लियाम्, इद तु दियद्धे बज्यन्ञे च सम्भवति न 

भाः 

लच्षणाशब्दो भवितुमदति, बङ्भ्यो यजमानेभ्यः- इति । 
यद्येतत् दिवचनं दयोयजमानयोः--इति, अत्रापि यः, एक- 

शेषः पुमान् खियेति असावपि लच्तणाश्ब्द एव । अपि च, 
( £ ‡ (र् 

उपासे गायता नर इति प्रतिपदोनिंरवकाशत्वमेव स्यात्, 

तस्यात् उत्क्रषटय्ये एते प्रतिपदौ- इति सिद्धम्॥ (३।३। 

< अ०)॥ 

+ © जाघन्या अनत्कषाधिकरणम् ॥ 

जाघनी चंकट् शत्वात् ॥ २०॥ (पृ०)॥ 
दशेपूणमाख्योः अयते,“ जाघन्या पोः संयाजयन्ति *-- 

इति। तच संशयः, किमेतदिधानं दशेपुणटमाखयोः, उत 

पशौ !-इति। कथं द्शंपूणएमासयोः? कथं च पशौ !-इति। 

यदि जाघन्यां पलोसंयाजा विधोयन्ते ततः उत्कषः, अथ 
पीसंयाजेषु जाघनी विधोयते ततो दशेपूणेमास्योरेव किं 
भ्रा्षम् १ -उत्कषेः। कुतः एतत् उल्छष्यते १। जाघन्यां पली- 
संयाजा विधीयन्ते इति। कथं? शब्दात् पलीसंयाजानां 

विधानम्, वाक्येन जाघन्याः, शब्दश बलवान् न वाक्यम् । 

"ननु पलोसंयाजा विदिता एव'। सत्यं विहिताः, जाघ- 
न्याम् इदान पुनविधोयन्ते, सा तत्सम्बद्धा कत्तेत्युचपते । 
एवं सुति दशपूणमास्योः पीसंयाजा विनापि जाघन्या न 

विगणाः, जाघनी तु तत्र प्रतिपाद्यते। तस्मात् यच जाघनी 
प्रयोजनवतौ तत्र तस्याः प्रतिपत्तिः, पशौ चसा, न द्शपूणे 

~~ -- 

* जाघनी पशोः पुच्छं। पलीश्व्दोऽच आङतिचतुदटयात्मकस्य 
९ [२ 

कम्मगो नामधघेयेकदेषए इति माघवः। 



(1 ३०० " ‹ ` (-नीमातोदति 

भा. मासयोः। एकदेश जाघनी प्रतिपाद्यमाना न पय्युं प्रयोच्यते, 

ना. 

तस्मात् अस्य विधानस्य उत्कषः-इ ति ॥ 

चोदना वाऽपवेत्वात् ॥ २१ ॥ (सि) ॥ 
जाघनी वा पलीसंयाजानां गुणत्वेन विधीोयते। कुतः ?। 

 ऋपूवत्वात्, अप्राप्ता जाघनी पलीसंयाजानां गृणत्वेन । तत्र 

भा. 

खशब्देन पलोसंयाजा विहिता जाघनोसम्बन्धः तेषाम् अवि- 
हितः, यत्र च सम्बन्धो विधोयते, तत्र अन्यतरस्य अन्यच 
विधानं, सम्बन्धो नान्तरीयकः। यदा सम्बन्धस्य विधानं 
नान्तरीयकौ सम्बन्धिनौ, यच्रोभौ लच्तणएत्वेन, तच खशब्टेन 

सम्बन्धो विधीयते, यत्र त्वन्यतरो लत्तणएत्वेन, तच र्कं लच्त- 
यित्वा अन्यतरो विधोयते, लच्चणएत्वेन च चत्र पलीसंयाजाः। 

कथम् अवगम्यते १। पलीसम्बन्धात् न सवा यागः, कञ्चिदेव 
तु लच्यते यस्य पलः साधनत्तेन । 

“अथ कस्मात् न जाघनीं लत्तयित्वा पलीसंयाजा विधो- 
यन्ते १। न अस्य चपूरवेस्य यागस्य पल्मः शक्ान्ते विधातुम्, 

जाघन्यां तु लच्यमाणायां यामे सपलीके विधीयमाने वाक्य- 
म्भिद्येत। अस्ति त्वच विद्धितः सपलीको यागो यः पलीभि- 
लंच्यते। तस्मात् यागं लक्षयित्वा जाघनी विधीयते । यन्तु, 
वाक्येन जाघनोविधानं श्त्या यागस्य- डति, तदिद याग- 
विधानं न सम्भवति- इत्युक्तम्, वाक्यभेद् प्रसङ्गात्, तसात् 

जाघनीविधानम्। एवञ्चेत् दशंपूणेमास्योविना जाघन्या 
विगृणः पलोसंयाजयागः स्यात्, तस्मात् अनुत्कषेः--इति ॥ 

रुकदेश इति चेत् ॥ २२॥ (आभा०)॥ 

अथ यदुक्तं--एकदेशो जाघनो न परुं प्रयोच्यते, तस्मान 
उत्कषेः- इति, तत् परि दत्तेव्यम्॥ 
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ख. न प्ररतेरशास्तनिष्यत्तेः ॥ २३ ॥ (आ० नि०) ॥ 

भा. न प्रकतौ दशेपूणमासयोजाघनी शाखेण उचमते। णवं 
पशोर्निष्पन्नया जाघन्या पलीसंयाजा यषटयाः- डइति। अवि- 

शिष्टा जाघनो विधोयते, सा सम्भवति दशपूणमाखयोः क्रीत्या- 

प्यानीयमाना, तस्मात् अनुत्कषः- इति ॥ (३।३।१० अ) ॥ 

॥५। # कि 

सन्तद नस्य संस्थानिवशछ्ाधिकरणम् ॥ 

ख. सन्तदेनं प्रक्रतौ कथणवदनथलोपात् स्यात् । 
२४ ॥ (प° पृ०)॥ 

भा. ज्योतिष्टोमे अभिषवणफलके म्रहत्य शरूयते, * दीरध॑सोमे 

सन्तद्यात् धृत्या“ इति । तत्र सन्दे हः, किं सन्तदनं ज्योति- 
छोमे णव, आद्दोखिदोघकालेषु सोमेषु ।-इति। उचयते, 
नेतत् लुक्षाथे म्रकतौ, तस्मात् नोत्छष्येत- इति। “आद 
नन्वसन्तदनमपि शरूयते,-असन्तणे भवत- इति'। उचते, - 

त्रयणवत् विकरिपष्यते, यथा “हिरण्येन क्रोणाति गवा 

क्रीणाति-इत्येवमादौनां विकर्षः, एवमचापि विकरपो भवि- 

ष्यति,--सन्तदं नम् असन्तदं नं वा भविष्यति- इति ॥ 

ख. उत्कर्षो वा, ग्रहणादिश षस्य ॥ २५ ॥ (पृ° सि°)॥ 

भा. उत्छष्यते वा सन्तदेनं, गद्यते हि विशेषो, दीघसोमे 

# सो मयागविशवो दीधसोमः। अन्योन्यवियोगेन रेथिल्यं मा 

भूदिति दृषएटसंञ्चेषः सन्तदं नमिति माधवः ॥ 

* { रखते चात्र पक्ताः सम्भवन्ति, किं शखुद्ध रख ज्योतिष्टोमं निवेशः, 
` दीधेयजमानके वा, अथय वा उक्थादिसंसखाखेव, अथवा सच्राद्ौनयोरेव, 

प ( ५ 

उत ज्योतिष्टोमान्यमाचे? इति वात्तिकम् ॥ 
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भा. सन्तद्यात्- इति : ज्योतिष्टोममपेच्य सत्राणि कालतो दौघाणि 

भवन्ति ॥ 

ख. कठतो वा विशेषस्य तन्निमित्तत्वात् ॥ २६॥ (आ०)॥ 

भा. नोत्छष्येत वा सन्तदनं ज्योतिष्टोमात्। एवं प्रकरणम् 

अनुगृहीत भवति, दोघंसोमशब्द् च कतुंतो भविष्यति, दौघंस्य 
यजमानस्य सोमो दीधेसोमः- इति ॥ 

€ न 

ख. क्रतुतो वाथवादानुपपन्तेः स्यात्॥ २७॥ (आ०नि०)॥ 

भा. नचैतदस्ति,- ज्योतिष्टोमे सन्निवेशः-इति, दोधकाले सोमे 
क्रियेत, क्रतुत एव टोघेत्वं न कतुतः। कुतः १। अथेवादानुष- 
पत्तेः, धत्या--इत्यथवादो भवति, धारणचेत्यथः, दौधेकाल 
सोमे पुनःपुनग्ावभिरभिदन्यमाने सोमाभिषवणफलकयोद- 
रणशङ्गायाम् धृत्या-इत्यथेवाद् उपपद्यते, तस्मात् उत्कषः-- 
दति॥ 

ख. संस्थाञ्च* कठेवद्वार णाथाविशेषात् ॥ र८॥ (पृ०)॥ 

भा. इदं पदोत्तरं खूचम्। कानि पदानि१। “अथ किमथम 

संस्थासु न निवेशः तथा सति प्रकरणम् अनुग द्ोतम् भवि- 

ष्यति, दोधंसोमशब्द च ; दोधेकालो हि अरिष्टोममपेच्योक्- 
थ्यादिषु संस्थाख सोमः- इति। उचते,-न संस्थास् दोघे 
कालत्वेणपि सोमेत्यधंवाद उपपद्यते, तावानेव हि तत्र सोमो 
ˆदशमुष्टोमिंमीते-इति' वचनात्। तत्र धारणे न विशेषः 
कञ्चित्, तस्मात् उत्कष एव ॥ ५ 

> = न % | ५ 

` संस्थास इति पाठः कंवल कां सं° प° ॥ 
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३ अध्याये २ पादः॥ २०२ 

उक्थ्यादिषु वाथेस्य विद्यमानत्वात् ॥ २९ ॥ (सि०)। 
= © € लघ 

नचेतद् स्ति,--उत्कषः- इति, मरकर णानुयदहाद्नुत्कषः, दीघ. 
सोमश्ब्द्ख दोघंकालत्वात् उपपद्यते, ततराप्यधिकोग्ग्रिष्टोमात् 

~ [न [र 

सोमः, प्रदानानि हि विवदन्ते, तान्यविदड्धे प्रदेये न शक्यानि 

विवडयितुम्, पण च यदे यशब्दो भवति, तेन न शक्यानि 
न्यूनानि पात्राणि यदीतुम्। तस्मात् द्ारणाशङ्कायां धारण 
माशंसितव्यं भवति, ततर धृत्या--इत्युपपद्यते- इति ॥ 

अविशेषात् स्तृतिव्धथे ति चत् ॥ ३०॥ (आ०)। 

इति चेत् पश्यसि,--संस्थाखपि अर्थ॑वादोग्वकल्पते प्ररेय- 
विदृद्या- इति, नेतदेवं, अथैव हि स्तुतिभदेत्। कुतः ?। 
सोमाविशेषात्, यावानेव अग्निष्टोमे सोमः, तावानेवोक्ध्यादिष 

अपि संस्थास्, उक्धादिष्वपि दशमुष्टिरेव सोमो गृद्दीतव्यः। 

नन्वधात् प्रदेयं विवत्स्येतिः- इति । दशमुष्टिः स॒ कथं शक्येत 
विवद्धवितुम् £ तिपवति च पवेस्धुयानियमात् न शक्यो बज्ग- 
पवा ्रह्ोतुम्, तस्मात् धारणाविशेषादथेवादानुपपत्तिः संस्थासु 

\ स्यात्, तस्मात् उत्कषेः॥ 

स्याद नित्यत्वात् ॥ २१ ॥ (आ० नि ०) ॥ 

नैतद स्ति,--उत्कषेः- इति, संस्थासु स्यात्, म्रकरणानु- 
यद्धात्। अथा प्रदेयवि्द्या द्ारणशङ्कायाम् अथवादः 
उपपद्यते, केन प्रकारेण प्रदेयं विवद्धष्यते- इति, विप्रज््टपवा 
सोमो ्रहीष्यते। अपि च तृतीये सवनेःसुरेकोःभिपूयते, तस्व 
प्रमाणं च नाम्नातं, तमनेकपवाणं स्थूलपवाणं च ग्रदोष्यति, 
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भा.तेन प्ररेयविद्धिभविष्यति, अतोग्धेवादो्वकर्पिष्यते, तस्मात् 
संस्थासु“ निवेशः--इति सिद्धम् ॥ (र । २।९९ अ०) ॥ 

पवग्यनिेधस्य प्रथमप्रयो गविघयताधिकरणम् । 

ख. सुह्यायुक्तं कतो; प्रकर णात् स्यात् ॥ ३२॥ (पू) ॥ 

भा. ज्योतिष्टोमे प्रवर्थं प्रजत्य समाम्नायते,- “न प्रथमयज्ञे ` 

प्रठज्ञवात् दितोये ततीये वा प्रहञ्जयात-इति। तच सन्देहः, 

किं ज्योतिष्टोमे सवष्वेव प्रयोगेष् न प्रवजितव्यम, उत प्रथमे 

प्रयोगे प्रतिषेधः?-इति। किं तावत् प्राप्रम् 2-ज्योतिष्टोमे 

प्रतिषेधः। कतः १। यज्ञसंयोगात, प्रथमशब्देन यज्लोगभिधौोयते 

ज्योतिष्टोमः, तस्य हि प्रथमसंयोगः, एवं समाम्नायते,- “एष 

वाव प्रथमो यज्ञानां यत् ज्योतिष्टोमो य एतेनानिद्धा चरथान्येन 

यजेतः-इति। यज्वानां प्रथमः- इति छत्वा प्रथमशब्देन 

ज्यो तिष्टोमोःभिधोयते, एवं च प्रकरणमन् गद्यते, यदि क्रतोरेष 

वादः। तस्यात् संख्यायक्तः प्रतिषेधो ज्योतिष्टोमस्य अ्रवग्य 

प्रतिषेघत- इति ॥ 

ख. नेमितिकं वा कठसंयो गाह्िङ्गस्य तन्निमित्तत्वात् ॥ 

३२ ॥ (सि) । 

भा. न चैतदस्ति, यज्ञस्य एष वाद्ः- इति, चतुष्वेपि वेदेषु 
न, प्रथमयज्ञ इत्ये वंसंज्ञकः कथित् यज्छोऽस्ति, भवति तु प्रथमो 

# अतः अक्रिघात् संस्थास दिरात्रादिष च उत्कषेः। न च 
संस्थाखेवेति स्बमितव्यम अविेषादेव इति शस््रदीधिका । नत्व चै 

9 अ, 3 इ अ +~ € ष 

संस्थाखवेत्यवधार्यितव्यमिल्यादि तच दीघसोमत्वाविशेषात् सच्राहीन- 

` स्वपि तुल्यमिति सव्वेघम्ेतत्यन्तं वात्तिकञ्चाचानसन्तवयम् ॥ 



रे अध्याये ३ पादः ॥ २०५ 

भा. यज्ञस्य प्रयोगः, करतु संयोगात्, पूवस्य दितोयादौनपेच्य प्रथमः 
शब्टो भवति, स प्रयोगस्य उपपद्यते, न क्रतोः। प्रयोगः 

अवणात् गम्यते, क्रतुः प्रयोगसम्बद्धत्वात्, श्रुति बलोयसौ न 
लच्षणा । तस्मात् म्रथमे प्रयोगे न प्रवजितच्यम्-डइति। 
अथ यदुक्त,--ज्योतिष्टोमेन सामानाधिकरण्यात् तदचनः- 

इति, लत्षणया सामानाधिकरण्यम् इति तत् परिदहनम् | 

यत्त॒ प्रथमयज्ञः द्रति यज्ञशब्देन सामानाधिकरण्यम्, तदपि 
यज्ञशब्दस्य यागचचनत्वात् अल्प स्य चबाधकम्॥ (३ । द। 

` १२ अर) ॥ 

पौष्छपेवणस्य विछतौ विनियोगाधिकरणम् । 

छ. पौष्णम्येषणं विकृतौ प्रतोयेताचोदनाव्मकूतौ ॥ ३४॥ 

भा. दशपूणमासयोः समामनन्ति,“ तस्मात् पूषा प्रपिषटमागोः- 
 दन्तको हि सः- इ ति। तच सन्दे हः, किं पौ ष्णम्पे षणं प्रलछतौ, 

उत वि्लतौ ?-इति। किं माप्तम् {- प्रछतौ-इति। कुतः१। 
प्रकरणात्। “ननु प्रछतौ पूषणं न कस्यचित् इविषो देवतां 
समामनन्ति- इतिः। उचते, प्रारतीं काञ्चित् देवतां पूष- 
शब्दो वच्यति । 

एवं म्रा ब्रूमः,--य्र पौष्णं हविरस्ति, तच तस्य पेषणं 
विधातुम् शक्यं, न॒ च प्रतौ पूषास्ति, तस्मात् उत्क्रष्टं 
पेषणम्- इति! यदुक्तम्, काञ्चित् देवतां पूषशब्दो वच्यति 

दति, ब्रूयात्, यद्यन्यज्ापि मुख्यः पूषा न स्यात् । “ नन्वन्यच 
* क्रियमाणे मकरणम् उपरुष्येत'। उपरुध्यतां, वाक्यं हि अस्यो- 

परोधकम्। अथ वा नेव अत्र सन्देहः, एवमेव प्राप्नम् उचयते, 
--पौष्णं पेषणं बि्लतौ न प्रछताविति, नास्ति पृष्णः भ्रकृतौ 

# 
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भा.चोदना-इति। ˆकिमथं भ्राप्तम् उचयते । उत्तरच कथा 

वर्तिष्यते ॥ (३।३।९२ अ०) ॥ 

परौष्णपेवशस्य चरावेव निवेश्ाधिकरणम् ॥ 

3 तत्सवाथमविशेषात् ॥ ३५ ॥ (पू०)॥ 
भा. पौष्णं पेषणं प्रतौ यमाणं विङतौ इत्यक्तं। तच सन्दे हः,-- 

किं चरौ पशौ पुरोडाशे च, उत चरावेव?-इति। किंतावत् 
माप्तम् तत् सव स्याचरौ पशौ पुरोडाशे च। कुतः ?। 
अविशेषात्, न कञिदिशेष अशोयते, तस्मात् सवत्र--दति। 

ख. चरौ वा, अर्थोक्तं पुरोड़ाशेऽथविप्रतिषेधात्यशटौ न 
स्यात् ॥ ३€ ॥ (सि०) ॥ 

भा. चरौ पौष्णं पेषणं विनियुज्येत, पुरोडाशे तावत् पेषणम् 

अथादेव प्रामोति, नैवान्यथा पुरोडाशो भवति, तदथं तावत् 
न वचनं। पशौ च न स्यात्, इदयादिषु पिष्यमाणेषु तेषाम् 
च्राकारविनाशः स्यात्। तच को दोषः १। ^ दटवस्यायेग्वद्यतिः 

-इति न हदयादवदायिष्यते, तथान्यदम्यवदानं न वथा- 

ताद वदास्यते। 

"ननु शक्यते पिष्टे्योःपि इदयादिभ्योग्वदातुम्'। न--इति 

ब्रूमः, आकारा इदयादयो, न मांसानि, उक्तमेतत् ‹आआछतिः 

शब्दाः (९५।३।३२ ख०)- इति। यद्यपि पुनः तदालतिकः 
क्रियते, तथाप्यस्योतसाद नप्रदेशं प्रति मुद्येयुः, तस्मात् चरौ 
पौष्णं पेषणं भविष्यति इत्येवमथं वचनम् ॥ 

खः चरावपीति चेत् ॥ ३७ ॥ (आ०)॥ 

भा. इति चेत् पश्यति भवान्. -अधविग्रतिषेधात् न पश्वधम्-- 



३ अध्याये ३ पादः॥ ५ 

भ.इति; ननु चरावप्यथे विप्रतिषेधो, विशदसिद्धे चोदने चरुशष्दम् 

उपचरन्ति, पिष्यमाणो दि पिष्टकं यवागूवा स्यात् खल्िवा ॥ 

ख न पक्तिनामत्वात् ॥ ३८ ॥ (आ्रा० निर)॥ 

भा. अचरोचयते,- सत्यं विशदसिद्ध ओदने चरुशब्दः प्रयुज्यते, 

विशद सिद्धः+ चरु्टौयते- इति, न त्वस्य विशद्सिङ्धिनिमित्तम्। 

यदि विश्दसिङ्धिर्निमित्तं स्यात्, न पि्टसिद्धे मयुज्येत ! ततापि 
हि अयुज्यते,--पिषटकचसः साध्यते--इति, अतोगन्यदेतयोः खा- 
मान्यं, तन्निमित्तम्, तदेतत् उचते,--न पक्तिनामत्वात्-इति, 
न चरौ विप्रतिषेधः। कथम् ?। पक्तिनामत्वात्, पक्तिनामेतत्,-- 
चरः इति अनवखावितान्तरुष्मपाकेन अभिनिवच्येस्य भवति 

चरुशब्दो वाचकः, तेन प्ट ओदने विशदौदने च प्रयोक्तारो 
भवन्ति,--चरः-इति। पन्तोक्तमेव प्रयोजनम्, पूवपत्ते पशा- 

वपि पेषणं, सिद्धान्ते चरावेव ॥ (३।२।१४ अ) ॥ 

त = ~ ए 

पौष्णपेघणस्येकदे वत्ये निवे श्धिकरणम् ॥ 

॥ रकस्मिन्नेकसंयोगात् ॥ ३< ॥ (सि०)॥ 

भा. पौष्णं पेषणं विज्ञतौ भवति चरावेव--इत्युक्तम्। अथ इदानीं 
सन्दि दयते, किमेकटे वत्ये पौष्णे एतत् भवति, उत दिदे वत्ये- 

प्रपि -इति। किं दिदेवत्य उदाहरणम् ?। राजखये उत्तरे 

जिसंयक्ते सौमापौप्णे एकाद शकपाले णेन्द्र पौष्णस्रुः यावो 

द्क्तिणा- इति, तच रेन्रापौष्ण उद्ाद्रणम। किं प्र।प्तम्? 
- एकदे वत्यस्य एव पेषणम्--डइति । कुतः १। केवलसंयो गात्, 

यथा चतुद्खकरणे ॥ 
भन 

# चरूः सिद्धः, चरूर्दीयते डति पाठ. ख० सो०॥ 
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ख. धम्मविप्रतिपेधाच्च ॥ ४० ॥ (ह°) ॥ 

भा. दिदेवत्ये विप्रतिषिध्येत धमः, पूष्णः पेषणं, न इतरस्य, तत्र 
यदि पूष्णो भागः पिष्येत, पिष्ट इतरस्य स्यात्, त्र विषमः 
पाको भवेत्, पाकनि मित्त चरुशब्दः स विप्रतिषिथेत । “चथ 
अविरोधं मन्यमाना अपरस्यापि भागं पिंष्युः"। भागसंमोद्ः 
स्यात्1 तच को दोषः १। अन्यस्य भागोग्न्यद्ै अवदोयेत ! 
तथाग्यथाश्चुतं क्रियेत, तस्यात् प्येकटे वत्ये पेषणम्- इति ॥ 

ख. अपि वा सदितौये स्याद वतानिमित्तत्वात् ॥ ४१॥ 

(पू०)॥ 

देवतानिमित्तमेतत् पेषणं श्रयते,-पषा प्रपिष्टभागः क्तव्यः 
इति, स च दिदेवत्येण्पि भागे पिष्यमाणे प्रविषटभागः छतो 

भवति, न यथा चतुद्धाकरणे, तच हि तद्धितो निरपेक्षस्य 
भवति, न सदितीयस्य, एन्रपीतः- इति समासोभ्पि निर- 

पेच्तस्य, न सदितोयस्य, इद तु प्रपिष्टशब्द्स्य भागशब्देन 

सद्ान्यपदाथा बज््रीह्िः समासः, एषोग्पि समथेयोरेव, न 
त्वच दिदे वत्ये किदे वज्ञातीयको दोषः। तस्मात् एकदे वत्ये ॥ ' 

दिदे वत्ये्पि वा चरावस्य भागः पेष्टव्य एव ॥ 

भा (9 

ख. लििङ्गद् शना च्च ॥ ४२ ॥ (ड ०) ॥ 

भा. लिङ्गमप्येवं भवति,“ तस्मात् पूषा प्रपिष्टभागोग्दन्तको दहि 

इति, देवतानिमित्तं पेषणम्- इति स्तुतिरंशेयति। तथा 
ˆ सौमा पौष्णं चरम् निवपेन्नेमपिष्टं पुकामः- इति नेमपिष्टतां 

€ 6. € ् दिदे । 
दशयति तथा अद्ध पिष्टमद्खमपिष्टं भवति दिदेवत्यत्वाय- 

इति टेवतानिमित्तमेव पेषणं द्शेयति ॥ 



३ अध्याये ३ पारः॥ ३०९ 

ख. वचनात्सवपषणं तं प्रति शस्रव्तादथाभावात् 
दिचरावपेषणं भवति ॥ 8४३॥ (प° आ० नि) ॥ 

भा. इदं पदोत्तरं खम्, नमपिष्टं भवति--इति कस्मात् एतत 

न वचनम् ?- इति, उचते, यदि वचनमेतत् भवेत् ममा 

पौष्णमात्रमनूद्य सवत्र पेषणं विदभ्याचचरौ पशौ पुरोडाशे च, 
तच सोमा पौष्णस्य चरुसम्बन्धे नेमपिष्टसम्बन्धे च उभयस्मिन् 
विधीयमाने वाक्वँम्भिद्येत ! तस्मात् यो यः सौमापौष्णः ततर 
तत्र नेमपिष्टता, ^तं प्रति (सौमापौष्णमातचं प्रति) शाखवत््वं 

अद्धपेषणस्य, पुरोडाशेग्धात् सवेपेषणे प्रापे अथधाभावाच पशौ 
चरौ वा पेषणे प्राप्ने वचनम् इदं भवेत्। तत्र चरुशब्दो न 
विवक्ितखाथंः स्यात्, प्रदशेनाधेः कल्प्येत, पेषणानुवाद्पन्त 
पननेष विरोधो भवति, तस्मात् भवत्येव लिङ्गम्। “ननु अङ्ग- 
ना्भयात् पशोरपेषणम्'। न- इति ब्रुमः,-ह्धपेषणे न 
्रङ्गनाशः अपिष्टाद्वदास्यते, पेषणं च अट ्टाथेम् ॥ 

ख. रकस्मिन् वाथधमत्वादन्द्रा्वद्भयोन स्यादचोदि 
तत्वात् ॥ ४8 ॥ (प° नि०)॥ 

भा. एकटेवत्ये वा पौष्णं पेषणं भवितमदति, न रेन्रापौण्णे। 

कतः?। नेष देवताघमा विधोयते, पष्णो भागः पिष्ट उप- 

योक्तवयः- इ ति। कस्य तद्धि १। अथस्य घमः। कः पनरथंः १। 

यागः। कथमवगम्यते १ न देवताधमेः- दति। उचते, न 
हि तस्य भागोभ्स्ति। 

“ननु यत् देवतायै दीयते, तत् तस्या भागो भवतिः। उचयते, 
खतत् द्धि देवताम् उद्दिश्य त्यज्यते, न च त्यागमात्रेण देवता- 

खत्वं भवति, परिग्रहणेन हि खखामिखम्बन्ध अापद्यते, न च 

परिगीतं देवतयेति किञ्चन प्रमाणमस्ति । यञ्च यं भजते, स 
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भा. 

च्च. 

भा. 

च्च. 

भा. 

तस्य भागः, न च इहविदेवता भजते, तस्मात् नास्ति पृष्णो 
भागः| 

अथापि कथञ्चित् भवेत् भागः, तथापि न देवताया धमः 
पेषणं भवितुम हति, निःप्रयोजनो हि तथा स्यात् अयागधमे- 
त्वात्। “कथं तदं म्रकरणान्तरे समाम्नातो यागधमा भवि 
ष्यति? इति'। उचयते, वाक्यसंयोगात्। (ननु च देवतया 
एष संयोगः जरयते न यागेन- इति । उचते, भागाभावात् 
अनधेकत्वाच्च न देवता संयोगः- इत्युक्तम् । 

तथापि तु यथा यागसम्बन्धो भवति, तथा वक्तयम् । 

तद् चते, अयमच्र पूष्णो भागः यः पूषणमुदिश्य त्यज्यते, 
यस्य द्रस्य त्यागे पूषा देवता, नचैनद्रा पौष्णे भवति पूषा 
देवता, न स चरः पृष्णः खल्वेन सम्बध्यते, तस्मात् रेरा पौष्णे 
न कञ्िद् स्ति पूष्णञ्चरुणा सम्बन्धः, केवले तु पूषणि दे वताभूते 
तस्मे सङ्घरिपतो भागो भवति। कथं १। यमुद्दिश्य सङ्कर्पो 
भवति स तस्य भागः- इति म्रसिद्खिरेषा, तेन यद्यपि पूषा 

स्वेनोचारणेन इन्र पूष्णोः उपकारकमुच्ारणं कुवन् उपकारको 
भवेत्, तथापि न तस्य दिदेवत्यो भागः-दत्युचप्रते, असङ्- 
र्पनात्। केवले पूघणि देवतायां चरोः पेषणं क्रियते, न 
रेच्धापौष्णेषु दिदे वत्येषु- डति ॥ 

हतुमाचमटन्तत्वम् ॥ ४५ ॥ (आआ०° नि) ॥ 

यदुक्तम्, अदन्तको हि- इति देवताधर्मं दशेयति-इतिः; 
अथवाद् एष इतरस्मिन् अपि पत्ते उपपद्यते ॥ 

वचनं परम् ॥ 8६ ॥ (आ० नि०)॥ 

अथ अपरं यत्कारणम् उक्तं,-नेमपिष्टम्- इति दि्वल्ये 
पेषणं दशयति, अह्ंपिष्टं भवत्वद्वंमपिष्टं॒दिटे वत्यत्वायेति 



३ अध्याये ३ पादः॥ २९९. 

भा. दे वताधमं दशयति- इति ; अचोचते, एवं सुति वचनमिदम- 
भ्रात्रे भवतीति। (नन्वनेकाथेविधानमेकं वाक्यं प्राभ्ोति'। 
उचते, सुति प्रत्ञान्तरे अनेकाथंविधिः प्तान्तराख्यणेन 
परिद्धियते, असति पुनः पच्तान्तरे उच्चारणानथेकयम्रसङ्ग- 
परिजिदीषेयाग्नेकाथं वाक्यमभ्युपगन्तव्धं भवति। तस्पात् न 
दिद्टेवत्ये पेषणएम्- इति सिद्धम् ॥ (२।३।९५ अ) ॥ 

इति ओ्ओशवरखामिनः छतौ मीमांसाभाष्ये तृतीवस्याध्या- 

यस्य तृतीयञ्चरणएः समाप्तः ॥ 
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न [ष € 

तीय अध्याये चतुयः पादः॥ 

अथय निवीतस्याथेवाद ताधिकरणम् ॥ 

शकय 

ख. निवीतमिति मनुष्यधम्पः शब्दस्य तत्प्रधानत्वात् ॥ 
१॥ (०) ॥ 

भा. दशपूणंमार्योराम्नातं, -“निवोतं मनुष्याणां आचीनावोतं ` 
पितुणामुपवीतं दे वनामुपव्ययते दे वलच्ममेव तत् कुरुते इति। 

निवीतं मनुष्याणाम् इत्य सन्दे हः, किमयं विधिरूताथवादः? 
--इति। यदा विधिः, तदा किमयं पुरुषधमेः उत क्मधमेः १। 

अथ यत्म्रकरणे मनुष्याणां, तत्न विधिः, उत मनष्यभरधाने कमेणि 
निविशते {-इति। 

किं प्राप्तम् !--विधिमनुष्यधमेञ्--इति, यदि विधिरेवम- 
पूवेमथं विदधदथेवान् भवति, इतरथा च्रथेवादमात्म् अन- 
धकम्। विधिश्चेत् पुरुषधभा “निवीतं मनुष्वाणाम्- दति 
युरुषप्रधानो निदंशः। कथमवगम्यते । न अर मनुष्या 
विधोयन्ते, मनुष्याणाम् निवीतं विधोयते, न चाविहितम् | 
अङ्गम् भवति, यदि मनुष्या अपि विधोयेरन् वाक्यम्भिद्येत । | 

तस्मात् निवीतं मनुष्याणाम् उपकारकम् । 

“ननु भ्रकरणात् दशपूणएमासयोः उपकारकम्'। प्रकरणात् 
द्धि वाक्ये बलवत्तरम्। अपि च गुणभूतेषु मनुष्येषु कारक 
सम्बन्धस्य विवल्तितत्वात् तृतीया भवेत्, षष्टो त्वेवा सम्बन्ध- 
लक्षणा, त्र गुणभूतेषु मनुष्येषु मनुष्य्रहृणं नेव कन्तयम् 
स्यात्, मनुष्येरेव तत् क्रियमाणं क्रियेत, मनुष्यप्रधानपत्ते तु 
कत्तव्यम् ॥ 



३ अध्याये ¢ पादः ॥ २९३ 

ख. अपटश्णो वा, अथस्य विद्यमानत्वात्॥ २॥ (आ०)॥ 

भा. अपदेशः- इति जायमानस्य वचनम्। स एष न विधिः 

अनुवाद एषः। कुतः १। अथस्य विद्यमानत्वात् । भराप्त एवाधा, 

--यत् निवीतं मनुष्याणाम्, निवीतं हि मनुष्याः प्रायशः खां 
कुवन्ति, तस्मात् अनुवादः ॥ 

ख. विधिच्वपृव्वत्वात् स्यात्*॥ ३॥ (आ नि०)॥ 

"भा. विधिरेव भवेत्. तथा प्रयोजनवान्, इतरथा वादमातचम् 

अनथेकम्, पूवेवान् अनुवादो भवति, अयं त्वपूवा,--यत् निय- 
मेन निदयातव्यम्--इति॥ 

। अ 
खः स प्रायाक्म््मधम्मः स्यात् ॥४॥ (रय पू०)॥ 

भा. यदुक्तः विधिः इति, एतत् गद्यते, यत्त॒ मनुष्यधमेः-- 
इति, तत् नानुमतम् ; क्रतुधमाग्यं प्रकरणात्, प्रत्य एव हि 
कमप्रायेषु धमषु उच्रमानेष्वे तद भिधोयते, तस्यात् कर्मधर्मः ॥ 

ख. वाक्छशेषत्वात् ॥ ५॥ (ख्य पूर यु) ॥ 

भा. निवीतं मनुष्याणाम् इत्यस्य वाक्यशेषः समास्या,--खध्वय- 
वम्-इति, यदि दशपरणमाखयोः शेषः, ततोपध्वयुणा क्त्यम्, 
तत्र समास्याप्नुग होष्यते ॥ 

ख. तत्प्रकरणे, यत्तत्संयुक्तमविप्रतिषेधात् ॥ € \ 

| (रेय पृ०॥ 
भा. “उचते, भकरणात् समास्यानाच्च कमेधमा विज्ञायते, 

£ > 

* विधित पूववत््वात् स्यादिति पाठः का० सं° पु°॥ 
2 0 
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भा. वाक्यात् मनुष्यधरममः, तस्मात् उत्कषेमदहेति'। न- दति ब्रुमः, 
- प्रकरणे एवाभिनिविशमानस्य मनुष्यम्रधानताःवकल्प्यते। 
कथं?। यत् दशपूणमासयोमंनुष्यभ्रधानं, तच निवेच्यतेःन्वा- 
हायेकमेणि, प्रकरणं च एवमनुय दीप्यते, वाक्यञ्च ॥ 

ख. तत्मधाने वा तुल्यवत्मर सहूुमानादितरस्य तद् थेत्वात् ॥ 
७ ॥ (शय पृ) ॥ 

भा. न एतदस्ति, प्रकरणे निवेशः- इति, मनुष्यप्रधाने कमणि 
निवीतं स्यात् आतिथ्ये । कुतः १। तुखयवत्मरसङ्कघानात्, तुखयानिं 
च एतानि प्रसङ्कुयायन्ते । यत्तावत्, उपवीतं देवतानामु ष्यते 
--इति, तत्महतयोदं शपूणेमासयोः उपवोतं विद्धाति। यत् 
प्राचीनावीतं पितृणाम्- इति, तत् पितुप्रधाने कमणि भाचो- 
नावीतं विदधाति। यद् प्येतत्, निवोतं मनुष्याणाम्-इति, 

तदप्यातिध्ये निरपेच्तं विदधाति। (कथं गम्यते !-मनुष्य- 
म्रधाने विदधाति-इतिः। मनुष्याणम्-इति बषष्यन्तेन 
सम्बन्धात् । “मनुष्याणामेव म्राप्नोति, न मनुष्यप्रधाने'। 
उचते, मनुष्याणाम् कर्प्यमाने फलं करपनीयं, मनुष्यप्रधाने 
पुनः षष्टो भविष्यति, सम्बन्धश्च एवमवकस्पिष्यते, फलं च एवं 
न करपनोयम्, तदुक्तं, (२।९। ४२ ख०)- समेषु वाक्यभेदः 

स्यात्--इति । 

“ननु मनुष्यप्रधानेन सद्धेकवाक्यतां म्राप्षम्, यनः भ्रहताभ्यां 
दशपूएमासाभ्यामेकवाक्यतां यास्यतिः। न दि दौ सम्बन्धौ 
एकस्मिन् वाक्ये विधोयते, भिद्येत हि तथा वाक्यम्। इतरस्य 
मनुष्ययदहणस्य -निवीतसम्बन्धाथेत्वात्, तेनैव सदैकवाक्यता 
भविष्यति प्रत्यक्तेण शब्देन, तदेकवाक्यतया च चथैवत्तवे सति 
न प्रछ्तेन एकवाक्यता अवकरूप्यते । तस्मात् प्रकरणं बाधित्वा । 

अतिथ्ये निवे चयते--इति॥ | 



ख. 

भा 

भा. 

~ # 
र अध्यायं 8 पाद् ॥ २९.४५ 

अथवाटो वा प्रकरणात् ॥ ८॥ (सि) ॥ 

नेतदस्ति,--विधिः स च मनुष्यप्रधाने कर्मणि-डइति। 
मनुष्याणाम्-डइति मनुष्यसम्बन्धोप्च जयते, न मनुष्यप्रधानेन 
कमेणा सम्बन्धः, मनुष्यप्राधान्ये च सति फलं कल्पनीयम् ; 
अतिश्यकमेणा त्वनिदिष्टेन अप्रल्तेन अनुमेयेन सम्बधेत । 
तत्र को दोषः १। म्रकरणात् उत्छष्येत सम्भवन् तत्र । “कथं 

सम्भवः ?- इति चेत्"। अधेवाद् एषः स प्रहतं स्तुवन् प्रकरणे 
सम्भविष्यति, विधिः सन् उल्छष्येत । तस्मात् न विधिमनुष्य- 
प्रधाने कमंणि--इति ॥ 

विधिना चेकवाक्यत्वात् ॥ € ॥ (यु०)॥ 

इतख् न विधिः। कुतः १। विधिना एकवाक्यत्वात्,-- 
“उपव्ययते देवलच्ममेव तत्कुरुते-इत्येष विधिः, अनेनास्य 
सद्ेकवाक्यता भवति, यदि इतरोगपि विधिः स्यात्, वाक्य- 
म्मिेत, न हि विधेश्च विधेखेकवाक्यता भवति, वचनयक्नि- 
भेटात्। तच्च एकवाक्यतारूपं बाध्येत । किमेकवाक्यता रूपम् ए। 

निवीतं मनुष्याणाम्- इति प्रापतानुवादः। प्राप्तस्य किमथंन 
युनवेचनम् १। उपवोतस्तुत्यथन । कथमु पवीतस्तुतिः ?। निवी- 
तम् अयोग्यं टेवकमेणि दश पूणमाससंज्ञके, मनुष्याणां हि तत ; 
तथा प्राचीनावीतं पितृणाम्, न देवकमणि; उपवीतं तु ततर 
योग्यं, तस्मात् उपव्यातखम्- इति । यथा, यादृशोग्स्य वेशः, 
तादशो नरानां, यादृशो देवदत्तस्य ताट्रशो ब्राह्मणानाम्-- 

इति, देवदत्तवेशप्रशंसाथम् इतरवेशसङ्ोत्त नम्. एवम्, इ हा- 

प्युपव्यानस्तुत्यथन निवोतसङ्कोत्तनम् ; नास्त्य विधायकः 
शब्दो, निवीतं मनुष्याणं कत्त्म्- इति। `तआआतिश्य- 

प्रयोगवचन, तस्य कत्तव्यताविधायकम्- इति चेत्'। नैतदेवं, 
पे 
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भा. स्तुत्यथ ना वत्वे सति न शकं करपयितुम, परो चं द्धि तत् | 

आन्थंक्यपरिजिद्धीषेया कारप्येत, परिहत त्वानधकये इ 
णुनन किञ्चित् करुपनोयम्, तद्छमात् अरथवादः ; णवं च वाक्येन 
अविकङ्ं प्रकरणम् अर्थवत् भवति ॥* (र।४।९ चर) ॥ 

दिग्विभागस्यानवादताधिकर्णम् ॥ 

ख. दिग्विभागश्च तद्वत्म्बन्धस्याथंहेतुत्वात् ॥ १०॥ 

भा. ज्योतिष्टोमं भ्रत्य अयते, - प्राचो देवा अभजन्त दकरण 

पितरः भ्रतोचों मनुष्या उदोचोमस्राः†-इति। (अपरेषाम्, 

“उदीचो रुद्राः इ ति।) तत सन्दे हः, किं विधिरूताथेवादः ? 

% “तः परं घट् सूत्राणि भाव्यकारेण न लिखितानि। तकत 

व्ाख्यातासो विवदन्ते, केचिदाङ्धः विस्ितानीति। लिखितो ग्रन्थः 

पलेन इत्यपरे! फलात्वा दुपेच्तितानीव्यन्ये । अनाषत्वादित्यपरः, तथां 
च दिग्बिभागख तददिति निवीताधिकस्णातिदे शलदा नन्तय्थादुपपल्छयते 
इति । ढनच्यन्तरकारैस सन्बवयास्यातानि। सन्ति च जैमिनेसेवं 
प्रकारारप्यनल्यन्तसारभूतान्यपि सूत्राणि ; अवद्ितातिदेश्णञ्च पानव्या- 
पच तददिव्यादिष्ठ आचिताः तसात् सुचाथमात्ं यास्येयम् । तत्र 
क्रेश्चित् चोरधिकरणनि कस्पितानि, अपरे खत्वारि"” इत्यादि वात्तिक- 
मच्रानुसन्धेयम् । यानि सुचाणि न सन्ति, तानि रुतानि,“ उपवीतं 
लिङ्दषनात् सव्वैधम्भेः स्यात् । ९। न वा प्रकरणात्तस्य दश्रनम् | २। 
विधिव स्वादप॒न्बैत्वात् । ३। उद क्वद्धापृव्वेतवात् । 8 । सतो वा लिङ्क 
दश्रेनम् ।५। विधिस्त घारणेऽपुव्मैत्वात् । € † इति! रतेषां सुतरां 
व्याख्या वार्तिकादवधाय्या ॥ 

† उदीचौँं रुढा इति। अपरेषाम॒दीचौम् मनुष्या इति--इति 

पाटः का० क्री पु०॥ 
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भा. विधिः सन् किं मनुष्यधर्मः, उत कमधमेः? अथ वा प्रकरणे 
मनुष्यप्रधाने कमणि निवेशः? किं वा आतिथ्ये १ डति । 

किं तावत् भाषम् १--दि ग्विभागश्च तदरत्सम्बन्धस्य अर्थ ्ेतु- 
त्वात, य एष दिग्विभागः, स निवोतवत् विचास्यः, यो निवोति 
पृवेपत्तः, स इह पूवपत्तो, यो मध्यमः, स मध्यमः, यः सिद्धान्त 
स सिद्धान्तः। अथवत्त्वात् विधिमनृष्यसम्बन्धात् मन्ष्यधमंः-- 

ति प्वपत्तः। प्रत्यङ्मुखा उद्ङ्मखा वा पष्ठत आदित्यं. 

प्रयु पदाधान अन्तिष्टन्ति मनष्याः-इत्यन्वाद्ः। विधिरेव 

प्रकरणानयरहाच ज्योतिष्टोमधमः, वाक्यभकरणणानुयदहाय ज्योति. 
षटोमे मनुष्यभ्रधाने दक्िणाव्यापारे निवेशः- इति अपरः 
पच्तः। भिन्नत्वात् वाक्वानाम् आतिथ्ये निवेशः- इति अपरं 

मतम्। अथेवादोग्यं प्रकरणानुग्रहाय, * भराचीनवंशं करोतिः 
--इत्यनेन विधिना एकवाक्यत्वस्य प्रत्यच्तसिद्धत्वात्-इति 
सिद्धान्तः ॥ (२।४।२अ०)॥ 

परूषि दितादीनामन वाद ताधिकरणम् ॥ 

[4 9 

ख पर्षि दित-पृण-घुत-विदग्धच्च तदत् ॥ ११ 

भा. द्शेषृणमासयोराम्नातं,--“ यत् परुषि दितं* तत् देवानाम्; 
यदन्तरा, तत् मनष्याणां ; यत् समलं, तत् पितणाम्-ड़ति। 

तथा, यो विदग्धः, स॒ नेतः; योध््टतः, स रौद्रः; यः टतः, 

स॒ सदेवत्यः; तस्मात् अविदहता अपयित्यं खटेवत्वाय-- 

इति। ज्योतिष्टोमे शरूयते, “यत् पणे तत् मनुष्याणाम् 
उपरि, अधो देवानामधः पितृणाम् डइति। तथा,“ धृतं 

# परूषि पव्वेि दितं खण्डितमिति माधवः। 
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भा. देवानां मस्त पितणां निःपकं मन्ष्याणाम्-डति। तत्र 

मन्ष्यसम्बड्धषु, रौद्रे च सन्दे हः, किं मनुष्याणं धमा विधयः, 
उत कमधमा अनुवादाः १। चरथ यत् प्रकरणं मनुष्यप्रधानं, रौद्रं 
च ततर निविशेरन्, उत आतिथ्ये, उत चथेवादः?- इति । 

किं तावत् प्राप्तम् !--एतान्यपि तदत्, यो निवीते पूवः पक्त 
स एतेषां पूवः पत्तः, यो मध्यमः स मध्यमः, यः सिद्धान्तः स॒ एव 

सिद्धान्तः। अथवक्वात् मनुष्यसम्बन्धाच विधयो मनुष्यधमाख 
-इति पूवः पत्तः, उपरि मुले च अनियमात् लाघवम्, अश्टतं 
रोगदत्वात् रौद्रं, पृण्पि श्चचणत्वात् लाघवम्, णवं, चतं 
शिरसि निदितं मनुष्याणां सुकरमेव, अ्थ्ाप्तत्वात् अनुवादः 
- इत्युत्तरः पच्तः। विधिः, कमेधमम्रायात् समास्यानाज्च कमे- 
धमेः- इति पत्तः। अन्वादाय दक्िणासु च-इति वाक्यमरक- 
रणानुयदात्पत्तः। अआतिष्ये-इति वाक्यभेद्मसङ्गात्। अथं- 
वादः-इति, प्रकरणात् विधिना एकवाक्त्वात्- इति, “पं 
्रतिलुनाति उपरि विलात् गृह्णाति नवनोते नाभ्यङ्क्ते अविद्- 
इता अपयितव्यम्-दइत्येमिः सदेषामेकवाक्यभावः। तस्मात् 
एते न विधयोग्धेवादाः- इति॥ (२।४। ३ अ०) ॥ 

अन्टतवदननिषेधस्य कतुघमताधिकसर्णम् ॥ 

स. अकम क्रतुसंयुक्तं संयोगान्नित्यानुवादः स्यात्॥ १२॥ 
(पू०)॥ 

भा. दश्पणमासयोराम्नायते,-" नानतं वदेत्-इति। तच 

सन्देहः, किमयं प्रतिषेधो दाशपौएमासिकस्य पटाथंस्य 

# मस्त दधिभवं मण्डम् । निःपङ्क शिरसि प्रत्तष्मीषदिलोनं नवनीतं 
तक्रवा इति माघवः॥ 
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भा. प्रकरणे एव निवेशः, अथ प्रायेण प्राप्षस्य कर्मणः पुरषं 
मरति प्रतिषेधः पुरुषधमाग्यम् १- इति। किं आप्तं {-पुरुषधमः 
स्यात्, पुरुषस्यायम् उपदिष्यते न दशपूणेमाख्योः। कुतः ?। 

पुरुषम्रयलस्य अवणात्, वदेत्-इति "जनमन ति 
सत्या गम्यते, तस्य पुरुषखम्बन्धः शुत्येव, कमसम्बन्धः भक- 
रणात्; अति प्रकरणात् बलीयसी, इतरथा वदनं भवति- 
इत्येतावत्यथं वट नम् अनुतिष्ठेत्-इत्यविवक्ितिखाधेः पराथा 

विध्या भवेत्, पुरुषस्योपदेशे पुनविवच्तितिखाथे एव शब्दः, 
तस्मात् पुरुषस्य उपदे शः, यस्य च उपदे शः, तस्यायं प्रतिषेधः । 
स चायमथे उपनयनकाल एव पुरुषस्य प्रतिषिद्धः, तेन संयोगेन 
अयं नित्यानुवादः । 

“नन्वेषा शतिः तस्या खृतेमूलम्'। नषा तस्या मूलं भवितु- 
मदति, यदि इयं ` तत्मूलिका भवेत्, दशेपणमास्योः- इति 
खयंत, उपनयनकाले एव च अस्य उपदेष्टारो भवन्ति। अपि 
च पुरुषधमः इत्युपदि शन्ति, तस्पात् नेषा स्मृतिरतः ्ुतेरिति॥ 

ख. विधवा संयोगान्तरात् ॥ १३॥ (सि०)। 

भा. विधिवैयं दशेपूणमासयोनानुतं वदेत्- इति, न अनुवादः । 

कुतः १। संयोगान्तरात्, नियमानुष्टानेन पुरुषस्य सम्बन्धः 
समयते, पदाथम्रतिषेधेन इह संयोगः पुरुषस्य, कथम् अन्यत् 
श्रूयमाणम् अन्यस्यानुवादो भविष्यति, तमात् विधिः मरति 

षेधस्य अयम्। “ओह गृह्णाम एतत्, विधिः-- इति; पुरुष 
धमेः-डइति तु गृह्णामः पुरुषपरयलस्य तत्वात्" । अच ब्रूमः, 
सवेषु आआास्यातेष॒ क्रियानुष्टानं गूयते न कारकं किञ्धत् । 
कथमेतत् गम्यते १। मत्ययात्, यतः क्रियामनुष्ेयां प्रतीमः । 

ननु कल्नारमपि भ्रतियन्तिः। सत्यं प्रतियन्ति, न त शब्दात् । 
कुतः तदि १। अथात्, यदा क्रिया अनुष्टातच्या विधोयते, 
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भा.तदा अथात् कारकव्यापारो गम्यते, यश्चाथात् गम्यते, न स॒ 

्रौतः, यञ्चनसओौतोन सु वाक्यात् गम्यते, कथमसौ मकरणं 
बाधिष्यते । 

“ अआ ह, ्रकतिम्रत्ययौ रत्यां सद बूतः- इत्याचार्या - 
पदे शात् कत्ता शब्दा थः कम चेत्यवगम्यते, ˆकनेरि शप्, कर्मणि 
यक्- इति प्रत्यायाथं कन्तारं कम च समामनन्ति आचायाः, 
तस्मात् शब्दाथेः क्ता कमं चइ तिः। 

उचते, न अआचायवचनात् खत्रकारवचनात् वा शब्दाथा 
भवति, ्रत्यथादसौ गम्यते। अनुषेया च क्रिया अतीता सतो 
कारकाणि प्रत्याययति इत्यवगतमेतत्। अपिच, नैव क्ता 

प्रत्ययाः कमं वेति चाचाया चआः `ननु कत्तेरि क्मेणि 
च लकारः गयते'। नासौ कत्तरि कर्मेण वा शूयते किंतु 

"एकस्मिन्, एकवचनं, दयोदिंवचनं बज्षु बज्वचनम्--इति 
तच अपरं वचनं, तत्र एवमभिसम्बन्धः क्रियते, एकस्मिन् 

कततेरि दयोः कच्चाबषु कत्तषु-दइति । एवं कमेण्येकत्वादि- 
सम्बन्धः। तच नैवं भवति,-- कर्तरि भवति एकसिंख- इति, 
कथं तद्धि {कत्रि एकस्मिन् एकवचनं, कक्तुः एकत्वे-- 
इत्यधंः। एवं दित्वे बज्नत्वे, कमणि च। एवं वण्य॑माने 

लौकिकन्यायानुगतः खचाधा वर्णितो भवति, खवाच्षराणि च 
न्यायानुगतानि भवन्ति, चागमोप्पि चायमेव । यदा रकत्वा- 
दयो विभक्वथाः, तदा कर्मादयो विशे षरत्वेन--इ ति । 

“ननु एतदप्यस्ति यदा कमादयो विभक्वथाः, तदा एकत्वा- 

दयो विशेषणत्वेन- इतिः। उचयते,-अधम्राप्ता हि कमा- 
दयस्ते न भवन्ति शब्दस्य अभिधेवभूताः, न तु णकत्वादयोग्धात् | 
प्राञ्ुवन्ति, तेन ते शब्दाथभूताः, तस्मात् यद्यपि विशेषणम् |, 
एकत्वाद्यः, तथापि विशेषणमेव अभिधोयते, यथा ‹हिरण्य- | 
मालिन त्विजः प्रचरन्ति-- इति हिरण्यमालित्वं विशेषण- 
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भा. त्वेन, तथापि तदेव विधीयते, तस्मात् क्तेः एकत्वं शब्दाथा 
न कत्ता । | 

“ननु कत्तु; एकत्वात् एकवचनं, कत्तु दित्वात् दिवचनं, कलत 
बैज्ञत्वात् बहवचनं. तेन नूनं कत्ता शब्दाधेः-- डति गम्यते'। 
उचते, नेतदनुमानात् शकं, कत्ता अनुेयक्रियावगमादेव 
अवगम्यते- इति प्रव्यक्त; तत्तावत् केनचित् न बाध्यते; 
एकवचन निद शे कत्रकल्वं गम्यते, दिवचननिदशे कन्तेदित्वं, .. 

बजवचननिदशे कन्तु बह्गत्वं, तदपि प्रत्यक्तं, कतरद् चानुमानं 
बाधितुमद्ति- इति, यथा आङृतिवचने शब्दे दि वचने द्र 
भेदोगवगम्यते, एकवचने द्र येकलत्वम्, एवम् इ हापि द्रष्टव्यम् । 
तस्मात् न श्रौतः, न चेत् ओ्रौतः, न प्रकरणं बाधिष्यते । 

यत्तु ‹पुरुषप्रयलोःनथको भवति कमधमपर्े प्रयोगवचनेन 
कत्तव्यतावचनात्--इति। तदुचपते,- अङ्गं सत् प्रकरणेन गच्छेत, 
न चाविह्धितम् अङ्गं भवति, तस्मात् अङ्गत्वाय विधातव्यम्, 

अस्मिन् अपि पत्ते; अतो मन्यामद्े,- प्राकरणिकस्य अयं 
निषेधः- इति । तस्मात् तत् अङ्ग, यदनृतं तत् न वाचयम्- 
इति, तेन यत् सद्कर्पितं, तदङ्ग, तदेव कत्तव्य, ब्रोद्धिमयं 

सङ्करष्य न यवमयः प्रेयः । 

“आह यदा उभयोः अपि पक्चयोनानृतं वदितव्य, तदा 
को विचारणाः ?--इति। उचते, पूवस्यिन्पन्ते पुरुषधमेः, 
तच ब्वेषे द्मात्ते प्राय्थित्तम्, सिद्धान्ते दशपूणमासधमः, त 
जेषे याजुवेदिकं मायञित्तम्॥ (३।४।8 चरर) ॥ 

जञ्जभ्यमानधम्मानां प्रकरणे निवेशाधिकरणम् ॥ 

खः अहीनवत्पुरुषस्तदथत्वात् ॥ १४॥ (पृ^)॥ 
भा. ज्योतिष्टोमे यते,“ अङ्गिरसो वा इत उत्तमा सुवः 

2 
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भा. लोकमायन्तेप्प्सु दीच्छतपसो प्रावेशयंस्तीोथ सख्राति तीधमेव 

हि सजातानां भवति*-इति। दशपूणमार्यो राम्नायते,-- 
ˆ तस्यात् जज्जभ्यमानोण्नुब्रयात्। मयि द् ्षक्रत्-इति, प्राणा- 
पानावेवात्मन्धत्ते- इति। तच्च सन्दे हः,-- किमयं धमे; मकरणे 
नि विशते, उत पुरुषस्य उपदिश्यते !- इति। किं तावत्मराप्तम् ? 
--“अद्धोनवत् पुरुषः, तदधेत्वात्, एष विधिः भ्रकरणात् 
उत्छष्येत । कुतः १। पुरूषश्च॒ते + ब्रुयात्-इति पुरुषमयलस्य 

विवल्तितत्वात् । 

“ननु प्रकरणं बाध्यते'। उचते, बाध्यतां प्रकरणं, वाव 
त्वस्य बाधकं, जज्ञभ्यमानसंयोगात्, प्रकरणात् दशपूणमा सख्योः 
उपदिश्यते इति गम्यते, वाक्यात् जञ्जभ्यमानस्य, वाक्यञ्च 

भ्रकरणात् बलोयः। तद्यात् उत्छष्येत--इति। फलमप्या- 
मनन्ति, भराणापानावेवात्मन्धत्ते- इति, स च संयोगो बाध्यते । 
तद्छात् पुरुषधर्मः, मकरणात् उत्छष्येत अद्दौनवत्, यथा चदी- 
नसंयोगात् दादशोपसत्ता प्रकरणात् उल्छष्यते, एवं जज्ञभ्य- 
मानसंयोगात् मयि ट् चक्रतू- इतिवचनम्॥ 

ख. प्रकरणविशेदाद्वा तदुक्तस्य संस्कारो द्रव्यवत् ॥ १५ ॥ 
(सि ०, । 

भा. न वा उत्क्रषटवयम्। कुतः! भरकरणविशेषात्, भकरणयुक्तः 

एव जञ्जभ्यमानो वचनेन संस्क्रियते, यथा यवादिद्रव्यं म्रोच्तणा- 

# ^सवगं लौोकमायन्तेः इत्यतः ^ अष दीच्तां यशसा परावश्रयन् अश 

खाति सात्तादेव दोत्तातपसौ अवरम तौथ खाति तौधं हितं तां 

पावेशयन् तीथ साति तोथमेव सजातानां भवतिः इति पाठः का० 

करौ° प° ॥ 
† गात्तविनामेन विदारितमखः पुरषो जञ्चभ्यमान इति माधवः ॥ 



₹ अध्याये ४ पादः॥ ` २२२ 

भा.दिना। “ननु न शक्रोति प्रकरणं जज्ञभ्यमानशब्दम् एकदेशे- 
ग्वस्थापयितुम्, वाक्ये हि प्रकरणात् बलवत्तरमिति'। उचते. 
न ब्रमः, जज्ञभ्यमानशब्दः प्रकरणेन अप्राकरणिकात् पुरुषात् 

निवत्त्येते- इति ; कि तु फलं तत्र करपनोयम् । * ननु प्रत्यत 
ख्यते फलं, प्राणापानविवात्मन्धत्ते-इतिः। न- इति ब्रमः, 

--न अचर विधायकं शब्दम् उपलभामद्े, य एषः,- प्राणापा- 

नावेवात्मन्धत्ते- इति, वत्तमानापदेश एष, न विधायकः; 

` स्तावकस्तु भवति मववचनस्य, तस्मात् दशपणमासाभ्याम् 
“ अन्यत्र एतत् न फलवत्। अतः पुरुषस्य दशपुणभासौ कुवेतः 
संस्कारकम- इति गम्यते । 

“आदह पुरुषसंस्कारकम- इति गृद्यते, दशपूणेमासावेव 
कुवैतः- इत्येतत् न । कथं 2। योग्पि हि अन्यत्र दशपूण- 
मासाभ्यां, जञ्जभ्यते, सोण्पि जज्ञभ्यमानशब्देन उच्यते एव। न 

च, प्रकरणेन च्यावत्यते,- इत्ये तत् उक्तम्, तस््रात् उत्छष्यते। 
अत्र उचपरते, नेव व्यावत््यते, संस्छतेन तु तेन नास्ति प्योजनम्। 
“नन् प्रकरणे पुरुषसंसकारेणापि नास्ति प्रयोजनम्'। उचते, 
संस्छतपुरुषो दशपूणमासावनुष्ठास्यति। “चरा ह उत्कषम्पि सति 

संस्छतोःन्यत् अनुष्ठास्यति । उचते, नान्यस्य सं्कारो गुणो 
` भवति, अग्रकतत्वात्। “चरा प्रछृतस्थापि न गणः, वाक्येन 

पुरुषधमः इत्यवगमात्'। उचते, अआनथेक्यात् न पुरुष- 
४ द ध 
धमाप्वगम्यते। तस्मात् अस्य प्रकताभ्यां दशपूणमासाभ्याम् 
एकवाक्यता, न अन्येन फलवतापि कमणा, प्रकरणाभावात्, 
तस्मात् नोत्कषेः । 

यत्तु, प्रकरणे निवेशः--एतद्खिन्पच्त बूयात्-इत्यनुष्ठान- 
वचनम् अविवक्तितिखाथम्-इति, एवं सति अत्यनुवादो भवि- 

ष्यति, न पुरुषसम्बन्धविधानस्य प्रयोजनम् अस्ति-इति ॥ 



+ 
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च्छ. 

भा. 

भाः 

गः 

1 

व्यपद् शदपकष्येत ॥ १६ ॥ (आण्नि०)॥ 

अथ यदूपवणितं,--दादशोपसत्ता यथा उत्छष्यते, तथेदमपि 
उत्क्रष्टव्यम- इति उचते, तद्धि वक्येन अद्धीनानां व्यः 

दिश्यते, फलवन्तश्च अद्धीनाः, न च, तच ज्योतिष्टोमेग्द्धौनशब्दः, 
गौएत्वात्, व्यपदे शाच,-“तिख एव सन्रस्योपसटो दादश 
अद्रीनस्य-इति। ततो युक्तं, दादशोपसत्ता यत्, भ्रकरणात् 
उत्छष्यते, न तु इह पुरुषसम्बन्धो निःप्रयोजत्वात्, अन्यस्य 
च प्रयोजनवतः प्रकरणेणभावात्॥ (३।४।५अ०) ॥ 

अवगोर्णादौनां पुमयेताधिक रणम् ॥ 

शंयौ* च सव्वेपरिदानात् ॥ १७ ॥ 

दशेपणेमासयोः अयते, “देवा वे शंयुम् वा ेस्पत्यमबरुवन् 
हव्यं नो वदह-इति प्रकत्य, वचनमिदं भवति,- “किं मे 

प्रजायाः !-इति तेभ्बुवन् यो ब्राह्मणायावगुरेत् तं शतेन 
यातयात यो निदनत् तं सदखेण यातयात् यो लोहितं 

करवत् यावतः प्रकन्द्य पंश्रन् संगृह्णात् तावतः सम्बत्सरान् 

पितृलोकं न प्रजानोयात्--इति। तस्मात् न ब्राह्मणायाव- 

गुरेत् न न्यात् न लोदितं कुयात्- इति । 
ततर सन्देः, किं दशपूणेमासयोरवगोरणप्रतिषेधः, उत 

परुषस्य उपदिश्यते ?-इति। किं भाप्तम् !- प्रकरणात् दशे 
पूणेमाख्योरवगोरणा दि प्रतिषेधः, न दशेपूणमासयो ब्रा ह्य णस्य 
अरवगोरितव्यम् बधो वा काया लोहितं वा भसकन्दनीयम्। 
अन्य उपाय चरास्थातख अआनतये, तेनान्ादायणानमन्ति-- 

८ { ठि [ऋ न ४ 

सथाविति ब्राद्मणावगोरणादिप्रतिषेधवक्यापलच्तणमिति वात्तिकम्॥ 



दे खध्याये ४ पादः॥ २२५ 

भा. इति प्रकरणात् प्राप्नोति। णवं प्रि बूमः.--शंयौ च प्रकरणात् 

भा. 

उत्कषेः। कस्मात् ?। सवेपरि दानात्, सवा वस्थस्य ब्रा ह्यणस्यायं 
प्रतिषेध उक्तः, न द शेपुणेमासगते नव नावगोरणादि कत्त्यम्-- 
इति। ‹नन् प्रकरणात् दञपुणमासधमाग्यम्'। सत्यं प्रक- 
रणात्, एवं वाक्येन अवगुरमाणस्य धमः, वाक्यं च प्रकरणात् 
बलीयः 

“ननु जज्ञभ्यमानस्य इव प्रकरणे निवेशो भवेत्ः। न 

इत्युच्ते, तत्र फलं करपनोयं, *इ ह लंप्तम्, अस्ति हि अच 

विधायकविभक्गिः, शतेन यातयात्, सदखेण यातयात्, खः; 

लोकं प्रजानोयात्- दति, तस्मात् उत्कषेः एवज्ञातीयकस्य-- 
इति॥ (३।४।६अ०)॥ 

ष ख ५ 

मलदद्ासःसवादनिषेधस्य पुरूषधम्मताधिकरणम् ॥ 

प्रागपरोधात्* मलवद्वाससः ॥ १८ ॥ (सि०)॥ 

दशपूणमाखयोः श्रयते, मलवद्याससा न संवदेत्, नास्या 
अन्नमद्यात्- इति। तच सन्देहः, किं मलवदाससा सदह 
दशेपूणमासाङ्गस्य संवादस्य तिषेधः, उत पुरुषस्य सवेष 
प्रतिषेधः १ इति। किं प्राप्तम् १ मरकरणात् दशपूणमास्योः 
प्रतिषेधविधिः । 

एवं प्राप्ते ब्रूमः,-मलवदाससा सदह संवाद उत्छष्येत प्रक- 

रणात् । कस्मात् ?। प्रागपरोधात्, एवं अयते,- ` यस्य व्रत्ये- 
ग्नि पी अनालम्भका स्यात् तामपरुष्य यजेतः- इति 

पत्न्या च सद संवादोग्ध्वयादशपूणमासयोः अस्ति,- "पलि 
पलि एष ते लोकः- इति, प्रसज्यमानः प्रतिषिथेत, स चाप्राप्त 

# अदरोघधादिति क्रचित् पाठः रवं भाष्येऽपि । 
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भा.एव प्रागपरोधात् अषनोयतां यागमनुतिठताम्, कथं संवादः ` 
~~ तिषेधमदहत न ८ 

प्रसज्येत? यतः प्रतिषेधमदहत्। तस्मात् उत्छष्येत मलवदा ससा 
सद संवादः ॥ ज | 

ख. अन्नप्रतिषेधाच्च ॥ १६ ॥ (०) ॥ 

भा. अन्नप्रतिषेधख भवति,- “नास्या अन्नमद्यादभ्यज्चनं वै खिया 
अन्नम् - इत्युपगमनप्रतिषेधः एष विधोयते, स च प्रकरणे न 
भ्सक्ताः- इति, प्रकरणान्' उत्छष्टः पुरुषधम एष नि खोयते ॥ 
(रे । ४। 9) ॥ 

सुवगेधारणादीनां पुरूष म्भेताधिकरणम् | 
५. ४ 7 | 

ख. अप्रकरण तु तद्धमस्ततो विश्रषात् ॥ २० ॥ (सि०)॥ 

भा. अनारभ्य श्रूयते, --' तस्मात् सुवं हिरण्यं भाव्यं दुवेणाग्स्य 

भ्वातव्यो भवति--डइति। “सुवाससा भवितव्यं रूपमेव विभक्तिः 
- इति। ततर किंप्रकरणधमः उत पृरुषधमेः १- इति संशयः । 

अत्र उचते, “अप्रकरणे तु तद्मः, ततो विशेषात्, पृरुषधमः 
एवञ्ञातीयकः स्यात् । कुतः !। “ततः (म्रकरणणाधीतात्) 

विशेषोम्स्य, नायं प्रकरणाधीतः, यदि अप्रकरणे समाम्नातः, 
सर्वप्रकरणधर्मः स्यात्, अप्रकरणे समाम्नानं न कञ्चित् विशेषं 
कुयात्। तस्मात् एवञ्जातीयकः युरुषधमः-- इति ॥ 

ख. अद्रव्यत्वात् शेषः स्यात् ॥ २१ ॥ (पु०)॥ 

भा. तुशब्दः पच्तव्याठत्तौ। न पुरुषधमा भवेत्, अग्रि ोचादीनां 
शेषः स्यात्। कस्मात् १। अद्रयत्वात्, ना इव्यदेवतं अूयते, 
यच्छवणात् भाय यषटयम्- इति परिकल्प्येत असति तु 
दरदयदटेवता सम्बन्धे विभत्तिरयं धारणावचनः संसकारवाची, 



३ अध्याये ४ पादः॥ ३२७ 

भा. संस्कार शच शेषभूतस्य अवकल्पते नान्यथा, तस्मात् कमणाम् 

अ्रिद्दोत्रादीनाम् शेषः। एवं, सुवाससा भवितव्यम् इति ॥ 

ख  वेदसंयोगात् ॥ रर ॥ (पू यु” १)॥ 

भा. आध्वयवम्-इति वेदसंयोगः शेषभूतस्य युज्यते, शेषभूतो 
हि अध्वयुणा करियते, न पुरुषधमः,* दशंपूणमासादीनां हि 
कर्मणां साङ्गानामङ्गानामध्वय्युः कत्ता। तस्मात् अपि कमेधमा 

एवज्ञातोयकाः -इति॥ 

ख. द्रव्यसंयोगाच्च ॥ २३॥ (पू यु०२,॥ 
भा. द्रव्यपरञ्च अचर भवति निदशः,- सुवणम् भायम्- इ[त 

दितीयाथंसंयो गात्। द्रयसंसकारस्यु कमशेषपक्ते प्रयोजनवान्, 
अनयैकः पुरुषधम ॥ 

ख. स्यादास्य संयोगठत् फलेन सम्बन्धस्तस्मात् कमति 
शायनः ॥ २४ ॥ (पु नि०,॥ 

भा. स्यात् वा फलेन एवज्ञातोयकानाम् सम्बन्धः पुरुषधमः-- 
इत्यथः, रुवणस्य वाससो वा धमा भवन् निःप्रयोजनः स्यात् । 

“ननु संस्छतेन सुवणन वाससा च कम सेत्स्यति'। नेतदेवं, 
सुवणेस्य अङ्गं न कमेण उपकुयात् ; गत्यादोनामभावात् न 

कमोङ्गम्। तस्मात्, दुवेणारस्य म्नातुब्यो भवति-इत्येवमादिना 
-एवज्ञातीवकानाम् फलेन सम्बन्धः । 

° ननु वत्तमानापदे शोग्यम्'। सत्यमे वमेतत्, अआनथक्यपरि- 
हाराय फलचोद नया सम्बन्धे एषितव्यो भवति । अन्यस्मा 
एषित्यादेकवाक्यगतस्य विपरिणामो लधोयान्। कुतः !। 

* परूघप्रधान इति का० सं प° ॥ 
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भा. प्रव्यक्ता तेनकवाक्यता, परोक्ता अन्येन, विषरिणामञ्य वत्त 

मानकालस्य अविवन्ता, सम्बन्धस्य च तात्पय्याध्यवसानम्। 
तस्मात् एवज्ञातीयकः प्रधानकमा पदे शः स्यात्, यथा प्रजापति- ` 
ब्रतानां फलेन सम्बन्धः,-- एतावता दे नसाग्वियुक्तो भवति - 

इति। एवम् अत्रापि द्रटव्यम्। तस्मात् रएवञ्ञातीयकः पुरुष- 
धर्मः- इति॥ (३।४।८)॥ ¦ 

जयादीनां वेदिककम्मे(ङ्ताधिकरणम् ॥ 

ख. रघो प्रकरणऽविशषात् सव्वेकम्पमणाम् ॥ २५॥ (प°) ॥ 

भा. इह कमंसंयुक्ता होमा जयादय उदादरणम्। “येन कमेणा 

ईत्सत् तत्र जयान् जुङयात्,* राष्रग्टतो जुहोति-डइति, 
"अभ्यातानान् जुद्ोति'- इति। तत्रैते किं सवकमणाम् छष्या- 
दोनाम् शेषभूताः, उत वेदिकानाम् अब्रिद्दोज्रादीनाम् !-- 
इति। शेषत्वं तु निज्ञातकमेसम्बन्धात्, फलाञवणाच्च। किं 
तावल् प्राप्तम् --सवेकमणाम् शेषाः, विेषानभिधानात्- 
इति॥ 

ख. होमास्त व गतिष्ठेरन्नावनौयसंयो गात् ॥ २६ ॥ (सि°) 

भा. न चेतदस्ति.-सवेकमेणाम् कषेणादौनामप्यङ्गभूताः- इति, 
होमा एते, अतो बवतिष्ठेरन्. आहवनीयसंयोगो भवति 
दमेषु, * यदाहवनीये जुद्ोति तेन सोग्स्याभीष्टः ग्रीतो 
भवति--इति, तेन यस्यादवनीयः, तस्य रते अङ्गम् । न 

भ 2 न -. { 

# ईत्सत् सिदधिमिच्छत्। चित्तञ्च खाद्ा इत्येवमादयो जयाः। 

ऋताघाडव्यादयो राङ्ष्डतः। अन्निष्ठेतानामित्यादयोऽभ्याताना इति 
माधवः ॥ 



३ अध्याये 8 पादः ॥ ३९९ 

भा. च, छष्याटोनि आहवनीये वत्तन्ते, न च, एषां गाद्धेपत्योः्स्ति, 

यतः ्रणोते श्राहवनीयः स्यात्। तस्मात् न कषणादोनाम् 
जयाद्यः॥ 

ख. भ्पश्च समाख्यानात् ॥ २७ ॥ (इ ०)॥ 

भा. इतश्च पश्यामो वेदिकानाम् शेषभूताः- इति। कुतः?) 
समास्यानात्, ्राध्वयेवम्- इति दधि समास्ते वेदे जयादयः 
समाम्नाताः सन्तोग्ध्वयुणा करिष्यन्ते। कषेणादिषु चध्वयाः 
अभावात् चनध्वयृणापि क्रियमाणाः समाख्यां बाधेरन्, तस्मात् 

 वेदिकानाम् शेषभूताः- इति ॥ (३।४।९ चर) ॥ 

वेदिकाश्चपरतियदे सद्िकत्तव्यताधिकषरणम् ॥ 
च 

ख्. दोषाच्त्ि्टिलाकिकं स्याच्छास्त्राडि वैदिक न दोषः 

स्यात् ॥ रट८ । (पू०,॥ 

भा. श्यस्त्यश्वप्रतिग्रदेशटिःः- वरुणो वा एतं गह्णाति, ` योःवं 
प्रतिगृह्णाति+, यावतोगश्वान् प्रतिगृह्णीयात्, तावतो वारुणान् 
चतुव्कपालान् निवपेत् इति। तच सन्देहः, किं लौकिके 
म्डवमपरतियद्े इष्टिः, अथ वैदिके? इति। कः पुनलीकिको- 
ग्डवप्र तियद्धः? को वा वैदिकः ?- इति। लोके भिच्तमाणो वा 

अभित्तमाणो बा यचाभ्वं लभते, तच लौकिकाश्वप्रतियद्दः। 

` वदिकोग्पि, पौण्डरीकेग््वसदखं द ्तिणा ज्योतिष्टोमे गौखा- 
भ्व खु--दूति। 

तत्र उचयते, वेदिकत्वसामान्यात् व्दिके- इति प्रा, 

* अन्न प्रतिग्रहशब्यो दानपरः सति माघधवः।॥ 
2 6 



२३० मौमांसा-दश्रन 

भा. 

भा. 

उचपते,-“ दो धात्विटिलाकिके स्यात्, दोषो हि शूयते, 

वरुणो वा एतं गृह्णाति योग्शवं प्रतिगृह्णाति-इति, स चायम् 

अनुवादो यत्र दोषः, तत्र-इति, स च लोकिकेश्वभरतिग्रद्े 
शद्रात् अन्यस्मात् वा पापकर्मणः छतो भवति- इत्युपपद्यते, 
दोषसंयोगात् लौकिके इति गम्यते। “त्राह न दोष 
सङ्र्तनं प्राय्चित्तविषय विशेषणं, {कन्त॒ प्रायञ्चित्तस्तुत्य् नः । 
उचते,-दोषनघेताथ सत्येवं स्यात्, वरुणम्रमोचनम् इदं ` 

क्म, तत् लौकिके भवितुमति, लोके वरुणग्रद्णएस्य विद्यमान- 
त्वात्, वैदिके त्वश्वप्रतियद्धे तत् न स्यात्, शाखाद्धि (वचनेन) 
तस्य कत्तव्यता वगम्यते । यदि च ततः पापं स्यात्, न 
तस्य कत्ते्यता अवगम्येत, अरकन्तव्यम् हि पापफलम्। 

“नन वेद्िकेग्पि प्रतियद्े अप्रतिथ्ाद्यात अतिगह्तः पाप- 

मस्तिः। उचते,-- भवेदेवं, यदिः प्रतिग्रहस्य कतेरिष्िभवेत् 

सात् खल् यथा देतुकतः, तथोत्तराधिकरणे वच्यामः। तस्यात् 
न वेद् चोदितेग्श्वप्रतिय्रदे इष्टः, इत्येतावत् इ अधिकरणे 

सिद्धम् ॥ 

अथे गदो वा अनुपपातात्+* तस्माद्यन्ने प्रतीयेत ॥ 
२९ ॥ "सि०,)॥ 

न च एतदस्ति, यदुक्तम्,--“यः अद्रादन्यस्मात् वा पाष- 

छतो लोकेश्लं प्रतिगृह्णीयात् स एतामिष्टिं निवपेत्; स दि 
वरुणगृ होतः इत्यु चरते, जलोदरेण यो गृद्धीतो, यस्य उद्र 

जलदा शयति : जलोदरम् इत्येव लोके तत् भरसिद्धम्, 

न च, तस्य अश्वमप्रतियरद्यो लौकिको निदानम्-इति प्रति. 

* अनपघातादिति पाठः कार सं य॒०। रवं भाव्येऽपि परच॥ 



३ अध्याये ४ पटः ॥ २३१ 

भा. ज्ञायते, न च, अनेन विधीयते; तसमात् न अभ्वप्रतिग्रद्ात् 

जलोदरोपपातः। 

"अथ पापं वरुणशब्दे न उचयते, ठणीते-इत्येषोग्मिप्रायः-- 

डति तदा प्रसिद्धौ व्यक्तायां केशमा चं, ठए्वत वरूणशब्देन 

उचते, तत्र याङ्ञेप्पि प्रतिग्रहे वरूण्गद्ीतः स्यात, रच्तण- 

पोषणविचिकित्सादिना ल्लेशेन नेष पन्तो चवतिष्टेत,- लौ किके- 

ग्वप्रतिय्रदे- इति, प्रसिङ्ख्ं बाध्येत। तस्मात् अथवाद् एषः, 

--यावत वरूणगुद्धोतस्य वरुणोन्मो चने अरयः, तावत् एतेन 

-इति उपमानेन एषा स्तुतिः, योगस्य मअतिग्रद्धः, तत् वरूण- 
गरहणएमिव, या इष्टिः, सा तदुन्मोचनीव, यथा वरूणगृद्दोतेन 
उन्मोचनम् अवश्यकत्तयम्, ताद्रगेवेतत्- इति, तस्मात् यज्ञे 
तीयेत । लौकिके ह फलं कर्पनोयम्, वेदक यस्मिन 
अश्वप्रतियदहः, तस्या ज्गभूता भविष्यति, तच प्रयोगवचनेन सद 

एकवाक्यता सम्बन्धात् अरवकरप्यमाना, परो चतायाः फलवचनेन 

सह एकवाक्यताया लघीयसी - इति युक्तम् इष्टिः वेदिके दाने 

-इति॥ (२।४।९०अ०)॥ 

दातुवोारूणी ट {धिकरणम् ॥ 

ख. अचोदितं च कमभेदात्॥३०॥ (प॒०,॥ 

भा. “यावतोण्डवान् प्रतिगृह्णीयात्, तावतो वारुणान् चतुष्कपा- 

लान् निर्वपेत् इति। तत्र एतत् समधिगतं,- वैदिके अश्व- 
भ्रतियद्े इष्टिः इति। अथ इदानों सन्दिद्यते,- किं प्रति- 

यदकच्चा कत्तया, यच्छ दीयते ; उत देतृकच्ना, यो ददाति ?-- 
इति। किं भाप्षम् !- “अचोदितं च कमभेदात्, न दानस्य 
कलेः इषटिञ्चोद्यते, प्रतियद्धकन्तेः तमवगच्छामः,--यावतोग्श्वान 
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भा. प्रतिगृह्णीयात् तावतञ्चतुष्कपालान् वारुणान् निवपेत्-- इति, 
तस्मात् प्रति्रज्ोचा ऋत्विजा कन्तव्या- इति ॥ 

ख. सा लिङ्खादात्विजे स्यात् ॥ ३१ ॥ (सि°.॥ 

भा. नेषा प्रतिग्रद्कत्ते, किं तदि डेतुकत्तुः स्यात्! कुतः ?। 
लिङ्गात्। किं लिङ्गम् १। पवैषदानाम् उत्तरैः पदैयेधायैम् 
अभिसम्बन्धः, इदं श्रयते,“ म्रजापतिवेरुणायाश्वमनयत्-- 
द्ति, म्रजापतिः अश्वस्य दाता कोल्तितः, वरणः मतियदीता, 

“स खां देवतामाच्छेत्--दइति, सः--इति सापेच्छं पूवेमरहतं 
वाक्यश्ेषमपेच्ते; सः- इति प्रजापतिं अतिनिर्दिंशति- इति 
तेन सदह एकवाक्यतां याति सामानाधिकरण्याच् प्रजापते- 

रेव प्रतिनिह् शोग्वकरुपते, न तु वरणस्य, वेयधिकर ण्यात् । “स 
पर्यदो्य॑तः- इत्येषोग्पि भ्रजापतिमेव भ्रतिनिदिं शति पुवैप्रतं, 
तेन च सद्धं एकवाक्यतां याति। स रएवेतं वारुणं चतुव्कपा- 
लमपश्यत्--इति प्रजापतिरेव-इलति, निरवपत् प्रजापतिरेव 

-इति, ततो वे स वरुणपाशात् श्रमु चत प्रजापतिः। “वरुण 
एतं गह्णाति --इति देत्वपदे शोग्यम्,-यस्मात् एव प्रजापति 

वेरुणाय अश्वं दत्वा परिदौणः, तस्मात् योः्शवं प्रतिगृह्णाति 
(यच्छति) तं वरूणो गृह्णाति, स परिदौयते--इति। यतस्तु 
वारुणेन प्रतिमुक्तः, तस्मात् अन्येनापि अश्वं ्रयच्छता वारुणो 

निवेप्तव्यः,- इत्यश्वस्य द्ातुवारुणो इष्टः प्रशस्यते, कन्तव्या 
अनेनाख््ातेन । तस्मात् अश्वं दत्वा वारुणीम् इष्टं निवपेत् 
--इति। 

"आदह, ननु यः अश्वं भरतिगृह्णाति स निवपेत्-इत्युचपरते'। 
एवं सत्यन्यथोपक्रान्ते वाक्ये चन्यथोपसं हूते उपक्रमोगप्यनथेकाः 
स्यात्, उपसं दहारोग्पि। तस्मात् उपक्रमे वा शन्दाथं उप | 
संद्धारवशेन करुपनोयः, उपसंद्धारे वा उपक्रमवशेन। ततर 



३ अध्याये ¢ पादः ॥ २३३ 

भा. प्रजापतिवरूणायाभ्वमनयत'- इति, वर्णात् अश्वम् म्रत्य- 

भा. 

ग्भात्--इ ति उपसंद्ारानुरोधेन कर्ष्येत, यद्वा उपक्रमवशेन 

उपसं हार, “ योण्श्वं प्रतिगृह्ा {त-इ ति, योधव प्रतिग्राहयति 

-इति?। तत्र “मख्य वा पूवं चोदनात् लोकवत् इति 

रथममनुग् दीतव्यं निरोधाभावात्; पञ्ात्तनं तु विरोधात 

लच्षणया कर्पनीयम् । 

अपि च,-“प्रजापतिवेरुणाय अश्वमनयतः- इति वरुणात् 
अभवं म्रत्यगह्ात्- इति बङ्समञ्जसं कल्पयितव्यम् `प्रतिग- 

ज्ञाति--इत्येष शब्दः, प्रतिग्रादयति- इत्येतम् अथम् शक्रोति 

यया-कयाचित् शत्या वक्तुम्, यो हि तत् चरति, येन च 

करिया भ्रणाद्यापि स्ष्यति, स तस्याः क्रियायाः कत्ता- इति 
शक्यते वदितुम्, यथा षडभिद्ेलेः कषतीति संविधानं कुवन् 
विलेखनमकुवेन्नप्युचप्ते, तत्समथम् चराचरति- इति। एवम् 
ददापि स॒ प्रतिय्रदसमथम् च्राचरति (यो ददाति); तस्मात् 
ददत् मरतिगृह्णाति- इति शक्यते वदितुम्। तस्मात् अध्यवधाय्य 

इदमवललप्तम्, ददत् प्र तिगृह्णाति- इत्यु चपते, तस्य च वासणौ 

इष्टिः--इति॥ (३।४।९९ अ) ॥ 

वेदिकपानयापटि सौमेन्नचरुविधानाधिकरण्म् | 

पान-व्यापच्च तदत् ॥ ३२॥ (पृ०,॥ 

ददं समामनन्ति,--' सोमेन्द्रं चर निवेपेत श्यामाकं सोम- 

वाभिनः'--इति। तत्र सन्देहः, लौकिकस्य सोमपानस्य 

वमने सौमेन्रश्चसः, उत वद्कस्य?- इति किं लौकिकं 
सोममानम्? किं च वेदिकम्2। उचते, कैदिकं सोमपानं 

ज्योतिष्टोमे तद्ह्ृतिष च, लौकिकं सोमपानं यत् सप्तरातरेष 
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भा. दशरात्रेषु घातुसाम्याथेमासेमाने सोमे। किं तावत् प्रा्म्? 

भा. 

भा. 

“पानव्यापच्च तदत्, लौकिके वमने इषटिभिवितुमदति, न 
वेदिके, तदत्- इति पूवैः पत्तः प्रतिनिरदिष्टःः-यथा तच 
दोषसंयोगेन अरवणणात्, लौ किकेवपरतियदे- इत्युक्तम्, एवम् 
दापि दोषसंयोगेन वणं भवति, “इन्द्रियेण वा एष वीयण 
दपभ्यते यः सोमं पिवति--इति लोके धातुखाम्याथेमासेविते 
वमनेन विनष्टे घातुसाम्यव्यापदा इद्दियेण दगद्विरुपपद्यते, . 
शाखाद्धि वैदिके न दोषः स्यात्, तच, शेषः पातव्यः- इति 
शब्दा चोदिते निटत्ते नास्ति दोषः। यद्यपि वम्यते, तथापि 
पानक्रिया तत्र निवेत्तिता, छतो वचनाथः- इति न दोषः 
स्यात्। तस्मात् लौकिकस्य सोमपानस्य व्यापदि सौमेन्धः 
स्यात् ॥ 

दोषात्त् वेदिकं स्यादथाद्धि लौकिक न दोषः 
स्यात् ॥ ३३ ॥ ज्ञि ०, ॥ 

वैदिकस्य पानस्य वापदि भवितुमदति, न लौकिकस्य । 
क्यात् १। “दोषात्. दोषसम्बन्धोगच शूयते, "इद्दियेण वा 
रष वोयण दपध्यते- इति। लौकिके पुनधातुसाम्याद्यथें 
क्रियमाणे न किञ्चित् दुष्यति, वमनाय एव हि तं पिवन्ति 

लोके, अथापि अयमथेवादः, तथापि फलकर्पनापरीद्ाराय 
वैदिके ण्व- डति कपना न्याय्या ॥ (३।४।९२ अ) ॥ 

सोमेन चर (यजमानपानव्यापददिषयताधिकरणम् | 
६ < 

तत्सव्वचाविशषात् ॥ ६४ ॥ प°, ॥ 
~~ सौमेन्द्र [3 ह € [० 

तदेतत् सोमपानव्यापदि सौमनं कम, सवत्र वमने स्यात्, ` 

्रात्विञे याजमाने च। कुतः १। अविशेषात्, न विशेषः 
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भा. कित् आश्रीयते, त्स्य वमने स्यात्, न चरस्य-दूति, तस्मात् 
सवे भवेत् ॥ 

ख. स्वामिनो वा तदथेत्वात् ॥ ३५ ॥ (सि) ॥ 

भा. खामिनो वा वमने स्यात्। कुतः?। तदर्थत्वात्, तद कर्म 
(यजमाना), यत्र सोमो वम्यते, यत् त्वच सौमेन््रं कमं; 
तदपि तदधेमेव ; इदं हि सोमवामिन उपकाराय श्रूयते, तत् 

सोमवामिनः, यत् यजमानस्य उपकक्तम् शक्रोति नात्वजः, 
न हि तत् ऋत्विगधं कम, य सोमो वम्यते। अथ उचेयत, 

--“सोमवामिनोग्ध्वयादातुवा श्रात्मोया त्विजः, तदीयेषु 
श्र्निषु निवत्तयिष्यन्तिः- इति। तथा सति यदिवा दगध 
सोमस्य कमेणो न अङ्ग न सोमवामिनोपभ्वयाद्योतुवा, तर 
चत्यन्तगुणभूता अध्वय्याटयः स्वै्छत्विम्भिः कारयन्तो न फलं 
ाञ्चुवन्ति, तदथ च क्रियमाण न यजमानस्य उपकारे वत्तते - 
इति न त्विजो वमने क्रियेत ॥ 

७ ० 

ख. लि ङ्गदश्नाचच॥ ३६ ॥ (०, ॥ 

भा. लिङ्खं च भवति, यजमानस्य सोमवामिनः-इति। कथं ः। 

"सोमपीथेन वा एष दगध्यते यः सोमं वमति-इति। 
यजमानः, सोमसंख(रे विनष्टे विगणमस्य कमे- इति ठप्त, 
न कथञ्चित् त्विजो ढयरङ्खिः। ऋत्विजो यस्य सोमं वमन्त 

 - इति वमनेन सम्नन्धः स्यात्, न यः सोमं वमति-इति। 
तस्मात् अपि पश्यामो यजमानस्य वमने सौमेन्दम्- इति ॥ 

(र२।४।९द अ०)॥ 
क 

#* पौीतन इति कान्क्री° ० ॥ 
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अाम्रेयादाक्पालचरो दं }वदानमात्रस्य होतव्यताधिकरणम् ॥ 

च. सव्वप्रदानं हविषस्तट् त्वात् ॥ ३७ ॥ (पू०)। 

भा. स्तो दशेपूणमासौ, त्र समाम्नावते,--“यत् आश्नेयोण्टा. 
कपालोग्मावास्यायां पौणेमास्यां चाचु्रतो भवतिः--इति। ततर. 
सन्दे हः, किं छत्स्नं हवि, अभ्रये प्रदातव्यम्, उत शेषयितचं 
किञ्चित्, किञ्चित् दातम् !{-इति। किं प्राक्षम् 2? लछ्तस्नं 

हविः प्रदोयेत। कुतः!?। तदथत्वात्, “पुरोडाश च्राञ्नेयः 
कत्तयः-इ ति वचनम्। तस्मात् सवे म्रदातच्म्-इति॥ 

खः निरवदानात्तु शेषः स्यात् ॥ ३८ ॥ (सि०,॥ 

भा. निष्छष्यावदानं निरवदानं। तद्धि अयते," दिदंविषो- 
व्वद्यति'- इति। अपरमपि वचनं,“ दयवदानं जुद्दोति-- 

इति, तेन दवदानमातं* होतव्यम्, अन्यत्परिशेषणोयम् ॥ ̀ 

ख. उपायो वा तदथत्वात्॥ ३€ ॥ “आ०)॥ 

भा. न चेतदस्ति,--द्यवङ्ानमाचं दोतव्यम्- इति, यत् जुद्योति, 

तत् दिरवखण्डनेन संस्कत यम्-इ ति, होतव्ये दिरवखण्डन- 
मातं विधोयते, न अदिरवखण्डितस्य होमः प्रतिषिध्यते, छत्स्नं 

च होतयमिति तदेवं न्याय्यं, नान्यथा ॥ 

च. कतत्वात्त् कर्मणः सक्रव्यात् द्रव्यस्य गुणभूतः 
त्वात् ॥ ४० ॥ (आ नि०,)॥ 

भा. उचपते,-यद्ा दिरवखण्डनविशिष्टं दमे अतं, तद्ा सछद- 

* ‹अवदेयञ्च अङ््टपव्वमात्म्, तथा च कल्पसु चकारः च्ाग्रेयस्य 

परोडाश्स्य मध्यादङ््पव्वमा्मवदानं तिर्खछीनमवद्यतीति' इति 

माधवः॥ 



भा. 

ख. 

भा. 
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वदाननं (यावत् अतं) तत्सवं छतं, तदा न अपरं द्र्मस्ति 

इति पुनयागो न अआवत्तित्ः। कथं १। तद्धि द्रव्यं याग. 
निहत्य, न द्रव्यं यागेन सम्बन्धयितव्यम्- डति, यदि हि 
यागेन हविः सम्बन्धयितव्यं स्यात्, ततो यागेन दयवदाने 
सम्बन्धिते अपरमपि सम्बन्धनीयमस्ति- इति, तत्सम्बन्धा्ं 
पुनयैौगः ावत्तत! न तु यागो द्रव्यसम्बन्धाथेः, किं तद्धि, 
द्वयं यागे गुणभूतं, यागः कथं निटत्िमुपेयात् !-- दति द्रय- 
सुपादीयते। तेन निर्हतते यागे सिद्धे च पुरुषाथ न नियोगेन 
गुणानुरोधेन प्रधानादत्तियुक्ता--इति। 

कथं न द्रव्यं परधानं, येन आआत्तिन भवेत् ¢। यतो यागात् 
पालम्, “ भूतभव्य समुचारणे भूतं भव्यायोपदिष्यते--इति। न 
च, यागेन द्रव्यस्य उपकारो निवेत्येते प्रत्यन्तः कञ्चित्, तस्मात् 
दयवदानं हत्वा शेषयितयम्-इति। यत्तु उक्त--चखाभ्रेयं 

हविः--इ तिवचनात्, स्वै होतव्यम् इति गम्यते- इति, 
तत्र ्रानुमानिको दोमसम्बन्धः, इह तु रत्यच्तो दिरवद्ाने। 
अपि च अत्लसम्बन्धेणपि तद्धितस्य उपपत्तिः, ततो गीः 

तव्यम्-इति। सामान्यं खल् चाघ्नेयः- इति, दमवदानं जोति 
इति विशेषः। तस्मात् शेषयितव्यं किञचित्--इति ॥ 

शेषद् शनाच्च ॥ ४१ ॥ (-हे०)॥ 
“शेषात् इडामवद्यति शेषात् खिष्टछलतं यजति- इत्यनु 

वादात् अस्ति शेषः--इति पञ्यामः॥ (३।४।९४ अ) ॥ 

* खव्वेपदानमिति पाठः का० संर पु०॥ 

[५ 



३३८ मोमांसा-दशने 

ख. 

भा. 

भा. 

भ 

ख. 

भा. 

= 

€ ~= 
सव्वभेघः खिरछदनणानाधिकर्णम् ॥ 

अप्रयोजकत्वादं कस्मात् क्रियेरन् शेषस्य गुणभृत- 
त्वात् ॥ ४२॥ (पू०)॥ 

स्तो दशपूणमासौ, तच शेषकायाणि रेडपाश्िसौविष्ट- 
छदादीनि। ततर सन्देहः किं हविषो हविषः क्तानि, 
उतिकस्मात् हविषः १- इति । किं प्राप्तम् !-अप्रयोजकत्वात् 
एकस्मात् ज्ियेरन्, चप्रयोजकानि ओषकायैणि इविषाम्, 
यदि शेषकार्यैः प्रयक्तानि, भवेयः सवाणि म्रयक्तानि- इति 

सवभ्यः क्रियेरन् अन्याथानि त्वेतानि, न अवश्यं शेषकायष 

विनियोक्तवयानि, सन्निधानात् यतः-क्तखिदन्छातव्यानि, 

शेषो हि साधनममोषाम्--इति॥ 

संसछतत्वाच्च ॥ ४३॥ (हे०)॥ 

साच एवज्ञातोयकेन शेषकायण संस्छतं प्रधानम्-दइति- 
छत्वा न अपरस्माद्पि कत्तव्यम्- इति ॥ 

सव्वभ्यो वा कारणाविशेषात्, संस्कारस्य तदथं- 
त्वात् \ ४४ ॥ (सि०)॥ 

सवभ्यो वा विभ्यः शेषकायेाणि कत्तयानि। कृतः १। 
कारणाविशेषात्, यत् एकस्य हविषः शेषकायेक्रियायां कारण, 
तत् सवषां, स॒ दि शेषः प्रतिपादयितव्यः, यस्य एव न 
प्रतिपाद्यते, तस्य तेन संस्कारेण वजेनं स्यात्, तस्मात् सवभ्यः 
कन्तेव्यानि- इति ॥ 

लि ङगद् श्नाच्च ॥ ४५ ॥ (हे०)॥ 

लिङ्गं च दभ्यते, 'देवा वै खिष्टक्लतमब्रुवन् व्यं नो वद्ध 
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भा.- इति, सोम्ब्रवीत् वरं णे भागो मेःस्त्विति, दणोष्वेति 
तेभ्बुवन्, सोग्वोत् उत्तराद्धादेव मद्धं सत् सछद वद्यात्-- 
इति वोप्सादशनम्। तस्मात् सवभ्यः शेषकायाणि-डति॥ 
(३।४।९५ अ) ॥ 

प्रायसिकश्ेघात् खिटछदाद्यनष्ानाधिकरणम् । 

ख. रुकस्माच्चेत् यथाकाम्यविशेषात् ॥ 8६ ॥ (पू०) ॥ 

भा. अथ छत्वाचिन्ता। यदा एकस्यात् भवेयुः, किं तदा यतः- 
कुतञित्, उत प्रथमात् इूति। किं प्राप्तम् {-यतःकुतखित् 

-इति। कृतः १। न कञिदिशेष चाओ्रोयते- इति, तस्मात् 
अनियमः-इति॥ 

ख मुख्याद्ा पवकालत्वात् ॥ ४७॥ (सि०)॥ 

भा. मुख्यादा कत्ते्यानि। कुतः १। पूवेकालूवात्, ततः कत्तशयेषु 
नास्ति निमित्तविघातः, असति निमित्त हवे नैमित्तिकम् 
कत्तव्यम्--इति, ततः छतेषु दितीयादौनां निमित्तविघातः-- 
इत्यक्रिया। तस्मात् मुखयादेव क्रियेरन्-इति॥ (२।४। 

९६ अ) ॥ 

परोडाशविभागस्य भच्ताथेताधिकरणम् ॥ 

ख. भक्षाश्रवणादह्ानशब्ट्ः परिक्रये ॥ 8८ ॥ (पृर)। 

भा. दभपूणमास्योः शूयते,“ इद् बद्मणः, इदं दोतुः, इद- 
मध्वयाः, इदम् अग्रोधः* इति। त्र सन्देहः, किमयम् 

= 

* ‹अन्रीन्नस्यः इति पाठः का० की० प° ॥ 



३४० मीमांसा-दश्ने 

ना. 

भा. 

भा. 

ऋत्विजां विभागः परिक्रयाय, उत भक्तणाय?-ड़ति। किं. 

माकम् १--परिक्रयाथा विभागः। कुतः१। भच्ता्वणात्, न 
सूयते,--भक्षयितव्यम्- दति, य णव अतस्योत्सगं दोषः, स 
एव अश्रतपरिकर्पणायाम्। क्मेकरेभ्यस्॒दौयते, | 
परिक्रये एषः ॥ 

तत्संस्तवाच्च ॥ ४८ ॥ (०) ॥ 
= 6८56 गदं 9 „+ 

"एषा वे दशपुणमासयोद ज्षिणा- इति दक्िणासंस्तवाच 
परिक्रयाथं मन्यामहे ॥ 

भक्षाथों वा द्रव्ये समत्वात्॥ ५०॥ (सि) ॥ 

भक्ताथं एष विभागः। कुतः १। दानस्य अभावात्। कथम्. 
अभावः १। प्रभवता हि शव्यं दातुम्. न अप्रभवता। कथं 

न प्रभत्वम् १। सङ्कर्पितं ह यजमानेन, ‹ देवतायै एतत्"-- 
इति, न च, दवूज्ताय सङ्घरिपतेन शिष्टाः स्वेन एव वर न्ति। 
तस्यात् श्टाचारम् अनुवत्तमानेन अशक्यं प्रभवित्म्, तस्मात् 

न परिक्रयः 

अथ यत् उक्तं “न श्रूयते, भच्तयित्यम्- इति, यार्वांख 
तस्य उत्सग दोषः, तावान् अुतपरिकर्पनायाम्*- इति । 
उचते, “इट् ब्रह्मणः दइत्येवमादिभिन्रद्यादीनां, भागेरमि- 
सम्बन्धः, ततर भागा ब्रह्मादीनाम् उपकुयुब्द्यादयो वा भा- 
गानां; ब्रह्मादिभिभागानाम् उपकुेद्धिनं किञ्चित् दरषटमस्ति, 
भागस्तु ब्रह्मादीनाम् उपकार कैः शक्यते केनचित् भरकारेण दृष्ट 
उपकारः क्तम्, मच्यमाेः। तस्मात् मच्तणाय विभागः-- 
इति। “कः पुनः उपकारः? इति चेत्ः। तृक्नानां कमशेष- 

परिसमापने सामथ्य भवति--इति ॥ 



३ अध्याये ४ पादः ॥ २४९. 

ख. व्याद णदानसंस्ततिः \ ५१ ॥ 

ला. अथ यत् द्क्तिणासंस्तवः-डइति, वयादेशसामान्यात् तत्, 

अपरिक्रयाथग्पि भविष्यति-इति ॥ (३।४।९७ अ०) ॥ 

इति ओश्वरखामिनः छतौ मीमांसाभाष्ये ततीयस्याध्या- 
यस्य चतुथः पाटः ॥ 
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च्च. 

भा 

भा. 

भा. 

॥ प [प् 

तोये अध्याये पञ्चमः पाद्ः॥ 

--#करद 

अथ भ्रवाज्यादिभिः खिद्टलदादिष्ेवाननानाधिकस्णम् ॥ 

आज्याच्च सव्वसंयोगात् ॥ १॥ (पूर) ॥ 
स्तो दशपुणमासौ, त्र शरूयते,--“उन्तराङ्खात् खिष्टहलते 

समवद्यति-इ ति, तथा “इडामुपङधयति--इति, तथा अन्यानि 

शेघकयाणि । तत्र सन्दे हः,- किं चाज्यात् उपांखुयाजद्रव्यात् 

खिष्टलदिडमवदातव्यम्, उत न! इति। किं प्राप्तम् {-अव- 

दातव्यम् इति। कुतः १। सवेसंयोगात्, साधारणएभ्रकरण- 
समाम्नानात् सवषां शषकायाणि। अपि च स्वसंयोगो भवति, 
--“ तद्यत् स॒वभ्यो ह विभ्यः समवद्यति -डइति। तस्मात् चाज्या- 
दपि शेषकायाणि क्रियन्ते ॥ 

कारणाच्च॥ २॥ (ह° १)॥ 

कारणं यते,- देवा वे खिषटल्लतमन्रवन् व्यं नो वद-- 
इति, सोन्ब्रवीदरं णे भागो मेःर्त्विति, इणोष्वेत्यब्ुवन्, 

सोगब्रवीत् उत्तराद्धत् एव मच्च सत् सद वद्यात्- इति, 

तुर्यं कारणम् अन्येषाम् आज्यस्य चाथेवादे सद्गोत्यते । तस्मा- 
द्प्याज्यात् अवदातवयम्- इति ॥* "` 

रकर्ित्समवत्तशब्द्ात् ॥ ३॥ (० २)॥ 

आदित्ये चरौ प्रायणीये अयते, “च्भ्रये खिषटरते सम- 

वद्यति--इ ति, खाज्यादेकस्याच ह विषोग्वद्यति- इति, मिश्रस्य 

अन्येन हविषा समवद्यति- इति, यदि च आज्याद्पि खिष्ट- 

छते"वदोयेत, ततस्चोदकेन प्रापणोये अज्यावदाने क्रियमाणे 

(न ७ 



भा. 

र्द. 

भा. 

३ अध्याये ५ पादः॥ ३४दे 

समवद्यति-इत्युपपद्यते ; इतरथा चरोरेकस्मात् अवद्यति-- 

इत्यम विष्यत् ॥ 

आज्ये च दर्भनाद्खिष्टकृद्र्थवादस्य ॥ ४ ॥ (ह° २)॥ 

प्रौवे च आज्ये खिटलद्थवादो भवति,- “अवदाय अवदाय 

भ्रुवां प्रत्यभिघारयति, खिषटहृतेग्वदाय न धुवां प्रत्यभिघारयति, 
न हि ततः परामाङ्तिं यच्यन् भवति--इति, प्रत्यभिघारणस्य 

एतत् प्रयोजनं द शेयति,- ̂  ततः परामाङ्तिं दोष्यति- इति, 

सौविष्ट्ते छत्ते ततः पराङतिनास्ति- इति न म्त्यभिघायत' 
खिषटछदथं ध्रुवायां भवति प्रत्यभिघारणम्--इ ति दशयति ॥ 

यि = + © नः भ 

` अशषत्वात्त् नव स्यात्सत्वादानात् अश्रषता॥५॥ 

( कि °) ॥ 

नेवं, ध्रौवाज्यात् खिषटज्ञदिडम् चअवदातव्यम्-डइति। 
कस्मात् १। अशेषत्वात् ¦ कुतो न अस्य शेषः १। सवाद्ानात्॥ 

. साधारण्यान्न ध्रुवायां स्यात् ॥ & ॥ (आ° नि १)॥ 

“ननु उपांखुयाजाथं गद्धोते यत् ध्रुवायां शिष्ट, तत् शेष- 
भूतम् । नेतत्, साधारणं हि तत्, उपां सुयाजाय, अन्येभ्यश्च 

भयोजनेभ्यः; यावत् चाज्येन यष्टब्यं, तत् तत् अाज्ं प्रयो 
जयति ; यस्य यस्याज्चं, तस्य तस्थेवं ग्रहीतव्यं संखत्तव्यच्च-- 
इति, तस्मात् साधारणं ध्रौवम् अज्यम्। दशयति च, 
° सवेद बा एतत् यज्ञाय गृद्यते यत् ध्रुवायाम् चआज्यम्--इ ति । 
“किमतो यद्येवम्? इति। यत् साधारणम् उपांखुयाजाय 
अवत्तं धुवायामाज्यं, तेन अन्यानि प्रयोजनानि कायाणि, न 

# सव्वेदानादिति पाठः का० करी°पु०। र्वं क° सं° प॒०॥ 
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भाः 

भा. 

ख. 

भा. 

ष्च. 

भा. 

तु तत् प्रतिपाद्यं, यद्धि छ्तम्रयोजनम् अकीणकरम् अवतिष्ठते, | 
तत् प्रतिपाद्यित्म्-इति। कचिच्च, यत्प्रतिषादयितब्यम्, ` 
तत्त्, एवं प्रतिपाद यितव्यम्- इति, यत्तु ्रयोजनवत् उपात्तं 
तत् न प्रतिपादयितव्यम् तस्मात् न भरुवायां उषांसुयाजस्य 
सौविष्टलतख् कथित् शेषः प्रतिपाद नोयः, यथा यत्र एकस्या- 
मुखायां बढह नामोदनः श्टतो भवति, तच एकस्मिन् भूक्तवति, 
न, तस्य शिष्टं ग्ठत्येभ्यः प्रतिपाद्नीवमुखायामस्ति--इति 
गम्यते, प्रयोजनवद्धि तत्। एवम् उपांखुयाजाज्देभ्पि दव्यम् 

--इति॥ 
“अह जां तदि आज्यस्य शेषो भविष्यति, चमसवत्, यथा 

चमसेषु ग्रदेषु च सोमस्य चोद् नया-इतिः। तत्न प्रत्याद्ः- 

अवत्तत्वाच जु दां, तस्य च होमसंयोगात् ॥ ७ ॥ 
(स्रा नि° २) ॥ 

धुवायां तावत् नास्ति शेषः उर्पांखुयाजस्य साधारणत्वात् 

-इत्युक्तम्। "अथ कस्मात् न, जुं यच्छिष्टं तेन शेषकाय्यं ! 
यथा दहोमाथ चमसे शेष”--इति। उचते, यत् जुक्धामवतत 
तत् सवं होमेन सम्बद्धं, तस्मात् न जु्धां शेषः ॥ 

चमसवदिति चेत् ॥८॥ (आभा)॥ 

इति पुनयेदुक्तं, तत्परि हत्तम् ॥ 

न चोद्नाविरोधाइविःप्रकल्यनत्वाच्च ॥ < ॥ 
(आ० नि° ३,॥ 

नेतदेवम्। कुतः १। चौद नाविरोधात्, “सौमस्य ऋररवोही- | 
त्यनुवघट्करोति- इति तत्र चोदना। अपि च, तत्र “णेन 

वायवं गह्ञाति--इत्येवमादीनि ग्रहणानि न सोमसंयुक्तानि, 



३ खध्याये ५ पादः॥ ६९१५ 

भा. इविःप्रकरपनान्येव, इ ह पुनद्धामसंयोगः,-- चतुग हतं जुद्धोति' 

षू. 

भा. 

-डति॥ 

उत्यन्नाधिकारात्सति सव्यवचनम् ॥ १०॥ * 
(आ० नि०, ॥ 

अथ यदुक्तम्," तत् यत्सवभ्यो विभ्यः समवद्यति'- इति । 
उचपते,-- उत्पन्नं शेषमधिरत्य एतत् उचयते, न अविशेषः 

तस्मात् ये इ इ ॐ षार्तेभ्यः सवभ्यः- इति, यथा सर्वः ओदनो 
भुक्तः, सवं ब्राह्यणा भुक्तवन्तः- इति प्रछछतापेत्ः खुवेशब्दः, एवम् 

अचरापि-डइति॥ 

जातिविशेषात् परम ॥ ११॥ आणि ४)॥ 

अथ यदुक्तम्,-* प्रा पणीये केवले चरौ समवत्तशब्दो न चरव- 
कर्पते, यदि न तत्र चोट्केन अज्यादपि खिषटकद्वदानम्' 
--इति। उचते, असत्यपि आज्यात् शेषकाय समवत्तशब्दो 
जातिविशेषापेच्च उपपद्यते, चोद नजातिमाज्यजातिं च अपेच्य ; 
अनुवादो हि सः, यथासम्भवं च अननुवादः कर्प्येत ॥ 

अन्त्यमरेकायं ॥ १२॥ (आ० नि०५,॥ 

अथ यदुक्तम्--.खिषटछदथे घ्रुवायामभिघारणं दशेयति-- 

इति, न तत् खिष्टरृदथ, षाभावात्- इत्युक्तम् । तस्मात् 
अयं तस्याधः, न हद्धि ततर अाङ़्तिं यच्यन् भवति--इति न 

रे चयते, धरुवातो यदि श्राङ्तिः अपरा होतव्या भवेत्, न च 
मरत्यभिघायत! श्रुवातः किल रिचेयरत, न रेच्यते, अपरस्या 
आज्गतेः अभावात्, किं मत्यभिघारणेन- इति॥ (३२।५। 

र. अण) ॥ 
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च्च. 

न 

भा. 

भा. 

साकंपस्थोखे षेवकम्माननषानाधिकरणम् ॥ 

साकंप्रस्याय्ये ध्वि्ट कृदिडच्च तदत् ॥ १३॥ 

दशपूणेमासयोः श्रुयते,“ साकंप्रस्थायीयेन यजेत- इ ति। 
तच सन्देहः, किं खिषटछदिडम् अस्ति, नास्ति-इति। 

रस्ति इति ब्रूमः। कुतः१। दशपूण्माखविकारो हि साकं- 
भरस्थायोयम्- इति । एवं प्रापे ब्रुमः+- नास्ति इति । कुतः १। 

अश्रेषत्वात्, सखवाद्ाना अशेषता। कथम् ?। एवं तच श्रूयते, 
-- "आज्यभागाभ्यां प्रच्य च्राश्नेयेन पुरोडाशेन अग्नोप्रे खुचौ 
प्रदाय सद कुम्भोभिरभिक्रामन् आह-इति। तात् न 

ततः शेषकायम्- इति ॥ (३।५।२अ०)॥ 

सौ चामरा ्रोषकम्भानन॒दानाधिकरणम् ॥ 

सौ चामग्याच्च ग्रहेषु ॥ १४ ` 

अस्ति सौचामणी, तत्र यद्ाः शरयन्ते, आभ्विनसारखतेन््रा, 
तच चोदकेन खिष्टठछदिडं प्राप्नम्। अथ इटानों सन्देहः, 

किं निवत्तते, उत न !-इति। किं प्राप्तम् १- चोदकानुयद्दाय 
कत्त्यम्-इति। णवं परापे ब्रूमःः- सौत्रामण्यां च गदेषु न 
कत्यम्- इति चशब्देन अतिदिश्यते । कुतः 2। अशेषत्वात्, 

सवेादानात् अशेषता। तत्रापि हि यरदेरेवं होतुम् प्रतिष्ठन्ते, 
यत् पयोयद्धाश्च सुरायद्ाञ्च गृद्यन्ते-इति, ्रदस्थं खल्वपि 

तत् द्रम् अभिगृद्टोतमभ्यनुक्रमम् अभ्या्रावितम् देवतां 
प्रति। यथा," गद्ोतान् ग्रहान त्विजि आदद्ते^ अआश्विन- 

मधयेः, सारखतं ब्रह्मा, न्द्रं मरतिपरस्थाताः- इति, दोमाथम् 
= ~ = - न + ----------- 

* उपाददते इति पाठः का को प०॥ 



३ अध्याये ५ पाद्ः॥ ३१७ 

मा. ्रशेषादानं भवति, दोमसंयोग चैषां ्रूयते,-“ उत्तरेव््रौ पयो- 
यद्धान् जुक्ृति दक्िणेण््नौ सुराग्रहान् जुद्धति-इति ॥ 

्. तद्वच्च शेषवचनम् ॥ १५॥ (यु०,॥ 

भा. एतमेव न्यायं, शेषवदनमुपोद्धलयति। “उच्छिनि्टि, न 

सष जुद्ोतिः- इति, सवद्ोमे भरे, ्रतिषेधोग्वकरपते । वाच- 
-निकत्वाच खिष्टछदिडं न भवति, तस्य अन्यचोपयोगवचनात्, 

-- ब्राद्यणं परिक्रीणोयादृच्छेषणस्य पातारम्- इति, अपर 
स्यापि शेषस्य वाचनिको विनियोगः, “शतातृणायां विन्ता 

रयन्ति* इति॥ (३।५।२अ०)॥ 
~ -- 

सव्वे्टद्ेटौ खिदिक्दिडादीनां सद्लदनष्ानाधिकरणम् ॥ 

ह. द्रव्येकत्व कम्मंमदात्प्रतिकम्प्म क्रियेरन ॥ १६॥ 
(प°) ॥ 

भा. अस्ति सवेपु्टेष्टिः, --“ इचदाय राथन्तराय, इन्द्राय वाहताय, 
इन्द्राय वपाय, इन्द्राय वेराजाय, इन्द्राय शाकराय-- 
इति। तत्र परोडाशो बहनां कमणां साधारणः। तच सन्देहः, 
किं भ्रति-क्म, खिष्ट्लदिडं कत्त व्यं, सकृदेव वा?- इति 

किं प्राप्रम् १--चोदनानुयद्दात् प्रति-कम, कत्तयम्, एकस्मिन् 
अपि द्रे बज्त्वात् कमणाम् ॥ 

द. अविभागाच्च शेषस्य, सवान् प्रति अविशिष्ट 
त्वात् ॥ १७ ॥ (सि०,॥ 

भा. सदेव कत्तव्यम्- इति ब्रूमः, चअरविभागात् शषस्य,- न 

#* समवनयेदिति पाठः माधवीये। शताणा शतर्छ्दा कम्मीति 
माघवः॥ 



३४८ मोमांसा-दभ्रने 

भा, अच विभागः सवषां कर्मणां पुरोडाशस्य. उत्तराद्धात् खिष्ट- 
€ वदौोय 

छद वदातव्यम्, एकञ्ासौ उत्तरा दः, ततोप्वदोयमाने न गम्यते 

विशे षः,-कस्य अवत्तम्, कस्य न- इति, एवम् इडायामपि। 

तस्यात् सछत् अवदातम् इति ॥ (३।५।४अ०)॥. 
~ -- 

रेनद्रवायव ग्रहे दिःरेषभकच्तणाधिकरणम् ॥ 

ख. रन्द्रवायव तु वचनात्मतिकम्पम मक्षः स्यात् ॥ १८ ॥ 

भा. अस्ति ज्योतिष्टोमः+--“ज्योतिष्ोमेन ख्गकामो यजेत-- 
इति। तच्ररेच्धवायवे ग्रहे सन्देहः, किं स्टत् भकच््णम्, उत 
दिः ?-इति। सोमसंस्काराथंत्वात् सछत्- दति राप्ते बमः, 
रेन्धवायवे दिभक्षयितब्यम्- दति । कुतः १। वचनात्, वचन- 
मिदं भवति, दिरेन्धवायवरय भक्षयति, दिद्धतस्य वषर्क- 
रोति- इति, नास्ति वचनस्यातिभारः॥ (३।५।५अ०)॥ 

सोमे शेषभकच्तणाधिकरणम् । 

ख सोमेऽवचनाद्धक्षोन विद्यत॥१<॥ (पू)॥ 

भा. ज्योतिष्टोमे, समामनन्ति सीमान्। तेषु सन्देहः, किं तेषां 
ओघो भत्तयितब्यः, उत न?- इति। किं माप्नम्१-सोमेभन्तो 
न विद्यते। कस्मात् १। अवचनात्, न शक्यम् असति वचने 

च्रभ्यवसातुम् भच्तणम्। तस्मात् सोमशेषो न मत्तयितव्यः-- 

इति॥ 

ख. . स्यादा अन्याथदशनात् ॥ २०॥ (सि०. ॥ 

भा. भवेत् वा भक्तः, अन्याये हि वचनं भक्तं दशेयति,- 
“सवतः परि द्धारमाश्िनं भच्तयति, भक्िताप्यायितांञखमसान् 

। ९." कव् 



३ अध्याये ५ पादः।॥ ३४९ 

भा. दल्िणस्यानसोग्वलम्बे सादटयन्ति- इति न असति भच्तणे 

णशवज्ञातीयका भक्तविशेषा सम्भवन्ति ॥ 

खः वचनानि तु अपूवेत्वात्तस्मात् यथोपदेशं सः ॥ २१ ॥ 

भा. 

(आ नि०, ॥ 

ननु दशनमिदं, म्रासिवेक्तया। उचते, वचनानि तद्धि 
भविष्यन्ति, “सवतः परिद्ारमाभ्विनं भत्तयति। तस्मात् 
सवा दिशः श्टणोति- इति विशिष्टं भच्तणं विधोयते। चपर्व- 
त्वात् भच्तानुवादो न अवकर्पते । अपि च, एवम् अपूवेम् 
श्रथ विदधतः अथेवत्ता भविष्यति । तस्मात् यत्र एव विशिष्टं 
भक्तणं अयते, तत्र एव भवति, न अतिप्रसज्यते ॥ (२।५। 
६ अ०) ॥ 

चमसिनाम् शेषभच्ताधिकरणम् ॥ 

` चमसेषु समाख्यानात्संयो गस्य तन्निमित्तत्वात् ॥ २२॥ 

ज्योतिष्टोमे एव यते, “मेतु दोतुञखमसः म ब्रह्मणः भोद्गा- 
तृणं भ्र यजमानस्य प्रयन्तु सट्स्यानाम्-इति। तत्र सन्देहः, 

--विं चमसिनाम् अस्ति मत्तः, न? इति। किं प्राप्तम् 
न-इति ब्रूमः, नातिग्रसज्यते- इति उक्तम् । ' 

एवं प्राप्ते ब्रूमः,- चमसेषु अस्ति भच्तः-डइति। कुतः १। 

समाखानात्, होतुञख्चमसो ब्रह्मणञछचमसः उद्गातुखमसः- इति 

समास्या निरिंश्यते, होता यत्र चमति चमिष्यति अचमीदा 
स दोतुखमसः। यद्यत्र होता न चमेत् न दोतुञ्चमसो भवेत्, 
तस्यात् चमति- इति। 

“श्राद्ः का अस्य लिङ्गस्य प्रािः?-डइति'। सामथ्यम्-- 
दरति ब्रमः, दोतुः चमसेन मेत्म्, यदि च च्च द्दोता न 
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भा. 

ना 

चेत्, न शक्यं भवेत् दोतुञखमरेन प्रेतुम्। न च, श्रान्यत् 
होता ओदनादि चमिष्यति, सोमचमसः- इति हि तं समा- 

चच्तते। अपिचःन तद्धोतुदरव्यं यजमानस्य तत् द्रम्, होतुः 

तत्र चमनं क्तव्यम्। सोमे च भच्यमाणे तेन दोमोगवकल्पते, 
पविषं हि सोमो, न तस्मिन् भक्तिते पात्रं व्यापद्यते, तच 

चमसेन शक्यते दोतुम्। “वचनप्रामाण्यात् उच्छिषटिन होष्यति 

-- दति चेत्'। नेतदेवम्. असति अवकाशे वचनं बाधकं भवति. 
अस्ति च अवकाशः सोमभक्तणं, तस्मात् चमसिभिभेच्यितव्यः 
सोमः- इति । 

“अथ तच्षणणदोनि आग्ीयेरन्। तथा सम्बन्धापन्हवात् 

अतच्चमसतेव स्यात्, द्रव्यान्तरं स्यात्। तस्मात् च अन्रा्यणस्य 
सोमं प्रतिषेधति, “स यदि राजन्यं वेश्यं वा याजयेत्, स 
यदि सोमं बिभच्षयिषेत् न्यय्योधस्तिभीरादइत्य ताः संपिष्य 
दधनि उन्छज+ तमद भक्तं प्रयच्छेत्, न सोनन्--इति भच्ता- 
निषत्त दशेयति। सा एषा भच्ताशङ्का एवं सत्युपपद्यते, यदि 
चमसिनोग्स्ति भक्तः, तस्मात् अस्ति-इति मन्यामद्दे॥ (३। 

५। 5) ॥ 

उद्राटृणां सड स॒ब्राद्येन भक्ताधिकरणम् ॥ 

. उद्गाठ चमसमेकः खरुतिसंयो गात् ॥ २२॥ (१म पू०,॥ 

अस्ति ज्योतिष्टोमः,“ ज्योतिष्टोमेन खगकामो यजेत-- 

द्ति। तच च्रस्ति,-ब्रेतु होतु मसः भ ब्रह्मणः प्रोद्धातृणाम्' 

- इति) चस्ति समास्यानात् मन्तः इत्युक्तम्। तच सन्दे हः, 

किमेकः एव एनं चमसम् उद्गाता भच्तयेत्, उत सव 
निप 

# उत्सृज्य इति का० की० प०॥ 

॥ 



३ अध्याये ५ पादः॥ २५९. 

भा. भचयेयुः १ चअ सुब्रह्मण्यवजिताः छन्दोगा भच्येयुः, अथ 
वा सह सुब्रह्मण्येन?-इति। किं तावत् म्राप्तम् {एको 
भक्तयेत् उद्भाति । कुतः ?। ुतिसंयोगात्, उ्गातैकः भ्युत्या 
संयुज्यते, -* चमसेन प्रोद्गातृणम्--इति। 

“नन् बज्वचनं गयते,- तेन बहवो भक्तयेयुः'। उचयते, 
श्रयते बहवचनं, तत् उद्गातुप्रातिपरद्कगतं, तत् विव्तितं 

सत् उद्गातुनज्त्वं ब्रूयात्, एकश्चो्गाता, तच बङ्गत्वं श्रयमाणएम 

अपि न शक्रुयात् उद्भातुभेदं कन्तुम्। तस्मात् अविवचितं 
बङ्वचनम्, अनुमानं हि एतत्, बढ्भनां चमसः-- इति । कथं ?। 

यत् बङ्गघु प्रातिपदिकं वत्तते, ततो बज़्वचनं भवति, बङ्तवचनं 
तु ततो द्रश्यते, भोद्गातृणणम्- इति । तस्मात् नूनं, ब्छनां 

चमसः- इति अनुमानं, प्रत्यच्ंतु एक उद्गाता, न दितीयः, 
न तृतोयः। अनुमानाच्च प्रत्यकं कारणं बलवत् भवेत्। तस्मात् 

एकस्य चमसः, सचोद्भातुः- इति ॥ 

व ९ 8 

ख. सत्वे वा सव्वसंयोगात् ॥ २९ ॥ (रय पू०)॥ 

भा. सवं वा भन्तयेयुः, एकस्मिन् उद्गातरि भच्तयति बङ्वचनं 
भमादाधौोतम्- इति गम्यते, न हि तत् अनूद्यते, न विधोयते 

-दइति। “ननु सवष्वपि भच्तयत्स उद्गात्शब्दः प्रमादो 

गम्यते'। उवते, -लच्षणाथा्पि तावत् सम्भविष्यति, उद्भातु- 
प्रष्डतयः- इति ॥ 

ख स्तोचकारिणां वा* तत्संयोगाद्वहुश्रतः ॥ २५ ॥ 
(खेय पु०)॥ 

~ [= ड ~ 

भा. “उचयते, नतदस्ति,- बन्धना चमसः-इति। कुतः!। 

# स्तोचकारिणो वा इति पाठः कार संर पु०। 
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भा. 

भा. 

उदगात् ् ष्द्स्य चमसेन सम्बन्धः मत्यस्ेण वयुक्येन, बङ्वचनस्य 

पुनः उ्गातुशब्देन अत्या सम्बन्धः, अन्येन इत्विजा तु बज 
वचनस्य नैव कञ्चित् अस्ति सम्बन्धः। तस्मात् ब्ूनां चमसः 
इत्यन्पपन्नम्- इति। अ उचरते,-शक्रोत्ययमद्भातशब्दो 

बज्त्वं वदित्म, क्रियायोगेन, उद्गायन्ति इत्यद्नातारः। के 

ते१। प्रस्तोता उद्भाता प्रतिद्दत्ता- इति, तदेतेन बह्वचन- 

निहृशेन आ्ानुमानिकक्रियायोगनिमित्त उद्गातृशब्दो विवक्ति 

इूत्यवगमिष्यामः। बहवचनं हि एवमवक्प्तं भविष्यति, उद्भात्- 

शब्द्ख। तस्मात् स्तोचकारिणां चमसः- इति ॥ £ 

` संव तु वेदसंयो गात् कारणाद् कटे णे स्यात् ॥ २६ ॥ 
(सि०,} 

सवं छन्दोगाः सदहसुब्रह्मण्या भ त्तयेयुः। किमिति १। गान- 
संयोगात्- इति नायं पच्छः उपपद्यति, कथं१। एकस्तत 
उद्गानेन सम्बन्धः, इतरो गानेन, अन्यद्धि गानम्, अन्यदुद्भानंः 

गोतिमाचं गानं लौकिकं वेदिकञ्च ; दितोयं साम्नः पव, उत्- 
पूवस्य गायतेः अभिधेयं प्रसिद्धम् ; तच एक णवोद्गौधं करोति 

-इति एक एवोद्गाता, न बहवः। तस्मात् उद्गानसंयोगात् 

बहवो भविष्यन्ति- इत्येतदपि नोपपद्यते। कथं १. तदि, 
--*वेद संयोगात्, चरौद्गाचं नाम प्रवचनं, तथा, ओौद्भाच्राणि 

कमाणि, चौद्नाचस्य कना वा अध्येता वा षद्भातेत्युचते। 

कथं ?। उद्गातुः कम, चरौ ्ना्रम्--इति मसिद्धम्, एवञ्चेत् यक्तम् 
ओ डद्वाचस्य क्ता, उद्गातेति गम्यते। यस्य उद्भाता प्रसिद्धः, 
तदिष्टं कमं ् रनास्यातमपि चौ द्ा्रम्-- इति वद्ति। शब्दस, 
यस्य च्ौङ्गातरं प्र.सद्ध, स तस्य क्नारमुद्गाता- इति वदति, 

अनास्यातर्माप, यथा यस्योद्मेघः प्रसिद्धः, स तस्य ्रनाख्यात- 

मप्यपत्यमौदमेचिः- दति ब्रूते, यस्य ओओदमेधिः, स॒ तस्य 
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ख. 

भा. 

२ ध्याये ५ पादः॥ २५९ 

पितरमनाखयातमण्युदमे घं प्रतिपद्यते । एवम् श्रौ त्रा चरसम्बन्धात् 
उपपद्यते उद्ात् शब्दः, भ्रस्लोतापि उद्भातापि म्रतिदत्तापि, 

सुब्रह्मण्योण्पि । एवं बह्वचनम् उ्भात् शब्द खच उभयम् चप्युप- 

पन्नं भविष्यति, न च अनन्यः कथित् टोषः। 

लद्मात् ओोद्धातचरेण सम्बद्धा य॒त्वार उद्भात् चमसं भच्येयुः-- 
इति। यत्र कारणमस्ति, तत्रापरसब्रह्मण्या उद्भातारः, यथा, 

उद्गात् शब्टः, “ विनिषद्योद्भातारः साम्ना स्तुवते-इति स्तोच- 

कारिषु, तथा इदमपि वचनम्,--उद्नातारो नापव्यादइरे- 
युरुत्तमायामेषोत्तमा'- इति श्रपरन्रह्मण्यानामेव॥ (३।५। 

ठ अ०)॥ 

ग्रावस्ततोऽपि सो मभच्तणाधिकरणम् । 

ग्रावस्तुतो भत्तो न विद्यतेऽनाश्नानात् ॥ २७ ॥ 

(प°, ॥ 

ज्योतिष्टोमे यावस्तुन्नाम होतु पुरुषः” । तच सन्देहः, किंस 
सोमं भत्तयेत्, न !-डइति। उचते, ग्रावस्तुत् न भच्तयेत्। 
कतः १। यतोभ्स्य भक्तं नामनन्ति। (दारियोजने चमसि- 

नामधिकारः-इति मन्यमान एवं ह स्माह.-नास्याम्नायत 

भत्तः)- इति॥ 

हारियोजने वा सव्वेसंयोगात् ॥ २८ ॥ (सि०,॥ 

हारियोजनस्य वा य्रावस्तुतं भत्तयितारं मन्यामहे, एवं 
हि ् रामनन्ति,-*यथा चमसमन्यां मसा चमसिनो भच्तयन्ति। 

अ~~ 

* चतुणौं होटृणां मध्ये चतुर्थे ग्रावर्त् ॥ 
9 
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भा. चैतस्य हारियोजनस्य* सव एव लिम्सन्ते- इ ति। यदा 

स्च. 

भा. 

ना. 

हारियोजनस्य सव लिप्सन्ते, तदा यावस्तुदपि- इति ॥ 

चमसिनां वा सन्निधानात् ॥ २८ ॥ (आ०,॥ 

वाशब्दः पक्त यावत्तेयति। नैतद स्ति ग्रावस्तुतो ारियोजने 

भक्तः--इति, चमसिनां तत्र अधिकारो न सवषाम्। कथम् ?। 

चमसिनाम् एष विभागः, चमसिनः अन्यांञ्चमसान्, यथा, 

° चमसं भकच्तयन्ति-इत्यनृद्य, चमसिन एव वदति, “अथैतस्य 
इारियोजनस्य सव एव लिप्सन्ते इति। रकं चीं वाक्यम्, 
“अथैतस्य - इल्यथशब्द प्रयोगात्. अनन्तर हत्तमपे च्छते, अथ 
सवे एव' इत्येवशब्दः, सामध्यात् सवान् यृवपरलणता नेच्छते, 

अतो मन्यामद्े,-.यथा चमसमन्यांञ्चमसांसखमसिनो भत्त- 

यन्ति--इत्यनेन पूवण, *अथेतस्य हारि योजनस्य' इत्ये तस्य 
एकवाक्यता भवति-इति। तेन चमसिनां सर्ज्नाह्ितानाम् 
एव विभागो, यथा चमसमम्यच, हारियोजने तु सव एव-- 

इू[त॥ 

सव्वेषां तु विधित्वात्तद्था चमसिखखुलिः ॥ ३०॥ 
(आ० नि०,)॥ 

तुशब्दः पं यावत्तयति। नैतदस्ति,- चमसिन एव दारि 
योजने लिप्न्ते-इति, सव तु विधोयन्ते हारियोजने, सवे 
भक्तयन्ति- इति, न पुनः, चमसिनः-- डति सम्बन्धः शक्यते 
विधातुम्, दौ दि सम्बन्धौ रसन् वाके पूवे न शक्येते 
विघातुम्। तस्मात् अन्या वचनव्यक्तिः । 

* हरिरसि हारियोजन इत्यनेन मन््ेण ग्टह्यमागो गहः हारियोजन 

डति माघवः। 



२ अध्याये ५ पाटः॥ २५५ 

7. क पुनरसौ १। "यथा चमसमन्यांञ्चमसांखमसिनो भ्त 
यन्ति--इत्यनुवादः, चमसिनिञमसान् भच्यन्तेयव, ते भच्तयन्तो 

यथा चमसभेव, शअैतस्य हारियोजनस्य न केवलं चमसिनः, 
सवं एव- इति किमेवं भविष्यति? सवेशब्ट्ख सवान वदन् 

न एकदेशे करितो भविष्यति न च, दौ सम्बन्धौ अपूर्वी 
एकस्िन् वाक्ये भविष्यतः । तस््रात् एष प्तौ ज्यायान्- इति 
तदथा हि एषा "चमसि्ृतिः, (हरियोजनस्य प्रशंसाया)" 
चमसिनः कीत्येन्ते हारियोजनम् प्रशंसितुम्। कथम् ?। मद्ा- 
भागो हि इारियोजनः, यस्मात् त्र सुव लिप्सन्ते, अन्यान् 
चमसान् एकैकः, न ते मद्ाभागाः, न्यूना दारियोजनात्-- 
इति॥ (३।५।९< अर) ॥ 

वघट् करणाय भच्तनिमित्तताधिकरणम् ॥ 

घ. वषट काराच भष्येत् ॥ ३१ ॥ 

7. अथ किं समास्येवेका भकत्तकारणम् १। न- इति ब्रूमः, 

“वषरकाराच भच्तयेत्, वषट्कार भच्णे निमित्तम्। कथम् ?। 
वचनात्, एवं हि . अूयते,-वषट्कत्तः* प्रथमभक्तः- इति, 

भच्तणस्य चअप्राप्नत्वात्, न प्राथम्यविधानाथ एव शब्दः, प्राथम्य 
विशिष्टं भक्तणमेव विदधालति-इति।॥ (३।५।१०अ०)॥ 

- ~~~ 

होमाभिववयोरपि भच्तनिमित्तताधिकरणम् | 

घ. हामाभिषवाभ्याच्च ॥ ३२॥ 

7. अपरमपि कारणं दोमाभिषवौ। कथम् ?। इविधाने-- 
------------~-~~~_~_~_~_~__~_~~~~~~_~__~्__््]ब]ब]ब]बबबब~ब्~्~्~ब~ब~ब~ब~-~-~-~- कोक ~~ 

# वषटकन्तेा होता इति माधवः। 
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मा. ' यरावभिरभिषुत्याहवनीये ज्त्वा प्रत्यञ्चः परेत्य सदसि भक्तान 
भक्तयन्तिः- इति, न तावत्, एष क्रमो विधीयते, होमे निहते 
ततो भक्षणस्य चरभ्रास्नत्वात्। दयोख क्रमयो विधानात्, चभि- 
घृत्य ज्ञत्वेति वाक्यम्मिदयेत। अथन च भाप्तत्वात् अस्य क्रमस्य । 
न यक्ते भरयोजने कथित् प्रतिपाद नमदति! न च, भक्त 
णाङ्गभावेन दोमाभिषवौ चोद्येते! अभिषवस्य दोमाथेत्वात्, 
दोमस्य च फलाथत्वात्। तस्मात् दोमामिषवयोः कतंणां 
भत्तणं विधोयते, येग्भिषुण्वन्ति जुक्ृति च, ते भच्तयन्ति- 
डति॥ (र२।५।९९ अ) ॥ 

वषट्क्चौदौनां चमसे सोमभक्ताधिकरगम् ॥ 

ख. प्रत्यक्षोपदे शच्चमसानामव्यक्तः शेषे ॥ ३२ ॥ (प॒०)॥ 

भा. इदं श्रयते,-तरेतु दोतुञ्चमसः प्र ब्रह्मणः मोद्गातुणाम्-- 
इति। तच सन्दे हः, चमसेषु होमाभिषवयो कत्तारो वषट्- 
कत्तारख् विं भच्तयेयुः, उत न!-दति। किं प्राप्तम् 
न भक्तयेयुः, मत्यच्ोपदेशाचमसानां चमसिनः प्रति; “वतु 
दोत् मसः" इत्ये वमादिमि विशेषवचनैः, होमाभिषवकारिण 
सामान्यवाक्येन, यः सोमो भक्षणेन संस्कत्तव्यः, स चमसेषु 
चमसिभिः- इति, अय इद्ानीमन्यत् निमित्तं क भविष्यति? 

"अव्यक्तः सामन्यनिमित्तः क?। शेषे भविष्यति,--यच्र न 
चमसिनः॥ 

ख. स्यात् वा कारणभावात् अनिद शश्चमसानाम् कन्तु 
स्तदचनत्वात ॥ ३8 ॥ (सि०)॥ 

भा. स्यात् वा चमसेषु वषट्कचादोनां भक्तः, भ्राप्यते हि तेषां 

त्र कारणम्, न च प्रतिषिध्यते, "ननु चमसिनाम् मरत्यक्लो 



३ अध्याये ५ पादः ॥ २५७ 

भा. पदे शाज्निवत्तरन्' । उचयते, - अनिदशसख्मसानाम् कन्तुस्तद- 

चनत्वात्, 'ग्रेतु द्योत ् मसः'- इत्येवमादयः शब्दाः न शक्नुवन्ति 

वषट्कचादीन् प्रतिषेद्धुम्, उपदेष्टारो हिते, न प्रतिषेद्धारः, 
तद्मात् वषट्कच्नादयेोगपि चमसेषु भ ् तयेयुः॥ 

ख. चमसं चान्यदशनात्+ ॥ ३५ ॥ (यु°)। 

भा.. चमसे चान्यांञ्मसिनो दशयति," चमसां चमसाध्वर्यवे 
भ्रयच्छति। तान् स वषर्क्च्च हरतिः-इति। एको हि 
खश्चमसो वषटर्कचर दियते, तेन बज़्दरणद शनं न अवकरपति, 
यदि वषट्क्चाद्यो न चमसेषु भच्तयेयुः। तस्मात् भच्तयन्ति 
-इति॥ (३।५।९२ अ०)॥ 
चथ यत्रैकस्िन् पाञे बहवो भच्तयन्ति, कः तच क्रमः ?-- 

इति। उचयते, 

होतुः प्रथमभक्ताधिकरणम् ॥ 

च. ण्कपाे कमादध्वयुः पव्वां भक्षयेत् ॥ ३६ ॥ (प°) ॥ 
भा. तस्य हि क्रमो भत्तयितुम्, यस्य हस्ते सोमः॥ 

ख. होता वा मन्त्रवणात् ॥ ३७ ॥ (सि) ॥ 

भा. द्धोता वा पूवा भक्तयेत्,  मव्रवणात्, मववणा दि तथा, 
“होतु खित् पूवं विरद्य माशतः- इति, तथा दहीतेव नः 
परथमः पाहि-इति॥ 

ख. वचनाच्च ॥ ३८ ॥ (ह° १) ॥ 

भा. वचनमिदं भवति,--' वषट्कत्तः प्रथमम त्तः'- इति । वचन- 
-------- 

* सदम् सृजम् सूचसंग्रहे नाधारि। 
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भा.मेव इदम्, न मन्तव्यम्, अनेकगृएविधानात् अविव्तितं प्राथ- 

म्यम्--इति; अप्राप्तत्वात् प्राधम्यस्व, नायम् अनुवादः, विधि- 
रेव; समासेन च विद्धो नानेकगुणविधानं दुष्करम् ॥ 

ख. कारणान्पृव्यीच्च ॥ ३८ ॥ (हे २, ॥ 
भा. प्रधमं हि वषट्करणं निमित्तं दोतुः, ततो होमः अध्वस्या- 

निमित्त, निमित्तानुपू्याच नेमित्निकानुपूय कमानु रोधः॥ (३। 
५।९५द च) ॥ 

॥॥ 

भच्तस्यानुज्ञापुव्वैकत्वाधिकरणम् ॥ 

च वचनादनुज्ञातभक्षणम् ॥ ४०॥ 
भा. अथ य एकपात्रे सोमोग्नेकेन भ्यते, किं तत्र, अनुज्ञाप्य 

अननज्ञाप्य वा भच्तयितव्यम्, उत अनुज्ञाप्य एव १ इति। 

लाघवादनियमे प्राप्रे उचयते,- अनुज्ञाप्य भच्तयितव्यम्-- 

इति। कस्मात् १। “वचनात्, इदं वचनं भवति,- “तस्मात् 
सोमो नानुपढ्हतेन पेयः- इति, उपङानं च अनुज्ञापनम्। 
(भािष्धचमेतत्) ॥ (२।५।१४ अ) ॥ 

(> = रि 
वंद्कवचनेनानज्ञापनाधिकरणम् ॥ 

अथानुक्ञातेन भच्षयितव्यम्-इति स्थिते. किं लौकिकेन 
वचनेन अनुज्ञापयितव्यम्, उत वैदिकेन !-इति। अनियमात् 
लौ किकेन--इ ति प्रापने उचते, 

ख. तदु पडत उपद् यस्वत्यनेन अनुन्नापये्लिङ्गात्॥ ४१॥ 

भा. अनुज्ञापनलिङ्गोग्यम् मव्रः, लिङ्गात् अनुज्ञापने समाम्नातः, 



३ अध्याये ५ पाटः।॥ २५६ 

भा. सामथ्यात् विनियुज्यते. तच छतिभ्यं लौकिको निवत्तंते ॥ (द । 
५।९५ अ०)॥ 

------ 

{> 

वेदिकवाव्येन प्रतिवचनाधिकर्णम्॥ 

ख. तचाथगैत्म तिव चनम् ॥ ४२ ॥ 

भा. एतद्वगतम्,--^ तदुषच्छत उपढ्हयस्वेत्यनेन अनुज्ञापयेत्-- 

इति। रथ प्रतिवचने सन्दे हः, किं लौ किकं प्रतिवचनम् उत, 
एतदेव !-इति। किं भ्राप्तम्, एतत् वेदिकं, प्रञ्े विनियुक्तम्; 
लौकिकम् अन्यत् प्रतिवचनं भवितुमदति। णवं प्राप्ते ब्रूमः,-- 
^ तज्च' एतदेव प्रतिवचनम्- इ ति। 

“ननु प्रञ्रलिङ्गमेतत् उपन्हयख- इति। उचते यदस्य 

पूवेम्,--उप्छतः-- दति प्रतिवचनस्य समथेम्, तत् ्रतिवचन- 

काये भविष्यति। “चाह विपरीतमेतत् समाम्नानं, पृं हि 
प्रभ्ेन भवितव्यम्, ततः प्रतिवचनेन'। उचते,“ अथात्”, पुर्व, 
प्रतिवचनकाय भविष्यति, अरथा हि क्रमाद्धलीयान्- दति ॥ 

(र।५। ९६ अ०) ॥ 

रखुकपात्रागामन्ज्ञापनाधिकरणम् ॥ 

ख. तद् कपाच्राणां समवायात् ॥ ४३॥ 

भा. इदं सन्दिद्यते,- किं यः--कथित् अनुज्ञापयितव्यः, उत 
समानपातः -इति। अविशेषाभिधानात् यः-कथित्.- इति 
भराप्ते उचते, तत् खरूवन॒ज्ञापनमेकपात्राणां स्यात् । कुतः ?। 
अनुङ्खापनम् इदा ङ्गम्, अनुज्ञापनस्य च एतद्र पम्. यत्र अन्येन 

~ भ (९ कत्तच्यम् शअनन्य्िकोषत्, सोणग्नुमन्यख- इति ब्रते, सहभोज- 



२६० मीमासा-दशेमे 

भा. नादि* वा अआचरितुकामखित्तम् अन्यस्यानुकूलयति। तदेतत् 

नानापात्रेषु नेव सम्भवति, न हि तच चन्येन कर्त्यम्, अन्यो 
वा चिकीषति-इति, सहमोजनादौ वापदा्थै सम्मानयति। 
एकपात्रे तु सोमे साधारणे संखात्तये न्यायेन समो विभागो 
भराप्नोति, तत्र विभज्य पीयमाने कदाचित् अन्येन पातव्यम् 

अन्यः पिवेत्, तत्र अनु्ञापनं सम्भवति, - त्वया अङ्कं पातव्यं, 
मया च्धं; कदाचित् अद्मभ्यधिकं न्यूनं वा पिवेयं, तदनु- 

्ञातुमदसि- इति, एकपात वा पानं त्वया सद्धाचरन् अद्ध तव 
चित्तप्रसादनं व्याहन्याम्- इति सम्भवत्यनृज्ञापना। तस्मात् 

एकपारष्वेव एतत् स्यात्- इति ॥ (३।५।९७ अ०)॥ 

खयंय श्ुभच्तास्तिताधि करणम् ॥ 

ख. याज्यापनयेनापनीतो भक्षः प्रवरवत् ॥ ४४ ॥ (प°) ॥ 
भा. अस्ति ज्योतिष्टोमः, तत तुयागेषु शरयते,-- “यजमानस्य 

याज्या सोगभिरेष्यति दोतरेतत् यजेति खयं वा निषद्य यजतिः 

--इति। यदा खयं यजति, तदा सन्दे हः,-- किमस्य भच्तोगसिति, 

नास्ति इति. तदचते याज्यायाम् अपनोयमानायां 
नापनोयेत भच्तणम्, होतुरेव तु भच्षणं स्यात्, न यजमानस्य 

-इति। कुतः!। अन्या हि याज्या अन्यत् भक्तं, न चः 
अन्यस्प्रिन् अपनीयमानेव्न्यत् अपनीयते! यथा तस्यामेव 

याज्यायाम् अपनोयमानायां भरवरो नापनीयते, तददेतदपि 

--इति। 

"नन् “याज्याया अधि वषट्करोति-इति, यत्र याज्या, 
तच वषट्कारः, यत्र वषट्कारः, तत्र भच्तणमपि- इति। न 

* सम्भोजनाटि इति पाठः का० सं यु० णवं परच| 



३२ अध्याये ५ पादः॥ २६२९. 

भा. इत्य चते,-न तावत् याज्यायाम् अवयवभूतो वषट्कारः, येन 

१ 

तू. 

१. 

याज्वाप्यद्णेिनासौ न गद्धत । यत्तु, तस्या अधि वषट्करोति 
इति, अन्धेनापि प्रवुज्यमानाया उपरे दोता वषर्करि 
ष्यति, याज्यापनयो हि वचनात्, न वषर्कारापनयः, यावद- 
चनम्, वाचनिकं भवत्येव, वचनं हि तददिषयमेव ॥ 

यष्टु कारशागमात् ॥ 8५ ॥ (सि०)। 

यष्टुवा भक्तः स्यात् । कुतः १1 कारणागमात्, भक्तस्य कारणं 

वषट्कारः, ख च याज्यायाम् अगच्छन्ताम् चगच्छति, एवं 

डि श्रूयते,--'याज्याया अधि वषर्कारोति-इति। 
° नन्वेतदुक्त--यजमानेनापि प्रयुज्यमानायां दोता अधि 

वषटकरोति'- इति । नेष समाधिः.--अनवानता यष्टम, 
वषर्कारेण यागः क्रियते, न याज्यामा्रेण। तस्मात् अ वघर्- 
कारात् न अवानितव्यं यजमानेन, अन्य्चेत् वषट् कुयात्, 

अवान्यात् याजमानः! न च यजेत। यष्टये चासौ चोद्यते, 
न याज्यामातच्रवचने, ‹खयं निषद्य यजति-इति साङ्गस्य 

निषद्ययागे विधानात्*॥ 

प्ररत्तत्वात् प्रवरस्यानपावः॥ 8€ ॥ (आ० नि०)॥ 

अथ यदुक्तं यथा मवरो नापनोयते, एवं भत्तोःपि- इति 
उचते, अशक्यत्वात् प्रवरो न अपनोयते, अतिक्रान्तो हि स 

कथम् अपनोयेत हतुः? स्वष्टे चावसरे, अनुष्टोयमानो यज 
मानस्य विगुणः स्यात्। न च, विगुणः कथ चत् रथं साधयेत्! 
न अत्र चोदकेन भ्राप्नोति। “अथोचेपरत,--यत् शक्ये तचचोद्केन 
प्रापितं, यत् न शक्चं, न तत् म्रापितम्-इति। प्रछतिरियम्, 

* साङ्खे यागे विधानात् इति पाठः का० कौ० यु°। 
ष 
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अप्वस्य अचर विधानं, यादृशम् उक्तं, तादशं यदि शक्यते 

कत्तयम्, यदि न शक्यते, यच एव शक्यते, तच एव कायम् 

न यत्र विगृणम्--इति। तस्मात् भ्रवरस्यानपायो युक्तो न 
भत्तस्य-इति।॥ (२।५।९८अ०)॥ ष 

पफलचमसस्य इज्याविकारताधिकरणम। 

. फलचमसो नमित्तिको भष्विकारः अतिसंयोगात्॥ 
2 ॥ (प०,॥ 

ज्योतिष्टोमे गूयते, स यदि राजन्यं वा वेश्यं वा याजयेत्, 
स यदि सोमं बिभक्तयिषेत् न्य्रोधस्तिगोः* आहत्य ताः. 

सम्पिष्य दधनि उन्ष्टज्य तमसे भक्तं रयच्छेन्न सोमम् इति।, 
तच सन्दे हः,-- किं फलचमसो भच्तविकारः, उत इज्याविकारः? | 

--इति, (किं फलचमसं भच्तयेत्- इत्यथः, उत फलचमसेन 

यजेत १? इति)। किं भराप्तम् १ “फलचमसो नैमित्तिको भक्ष 
विकारः, भक्तणेन हि यतेन एकवाक्यता भवति-डति,-- 
तमस्य भक्तं यच्छेत् इति, न, "तेन यजेत इतिशब्दो - 
ग्स्त, तस्मात् भच्तविकारः ॥ 

इज्याविकारा वा संस्कारस्य तद्थंत्वात् ॥ ४८ ॥ 
(सि) ॥ 

इज्याविकारो वा फलचमसः (फलचमसेन यजेतेत्यर्थः) । 
कथम् १। यदेतत् भ्ण, एतत् सोमसंसका रार्थ, फलचमस्यापि 
यदि भक्तणं फलचमससंखाराथं, फलचमसस्यान्य् अनुप- 
योगादनथेकम्। “अध भक्तणं प्रधानं। तथा “न सोमम्-- 

शैः & स्तिभिनी' इति माधवोये पाठः । स्तिभीनी मुकलमिति तत्राथेः ॥ 



३ अध्याये ५ पादः।॥ | ३९६३ 

भा, इत्यनुवादो नावकरपते। यदि त्विज्याविकारो भवेत्, ततः 
फलचमससंखका रोःवकल्पते। तस्मात् इज्याविकारः। 

आ दह,-कथं यजिसम्बन्धेःसति इज्याविकारो भविष्यति? 
-इति। उचःते,--अस्ति यजिसम्बन्धः। कथम् !--इति। 

"यदि राजन्यं वा वेश्यं वा याजयेत् न्ययोधस्तिभीः..-सम्पिष्य 
..-तम् असे भक्तं प्रयच्छेत्, याजयितुम- दति गम्यते । भक्त 
सम्बन्धे हि न पूवम् उत्तरेण सम्बध्यते, यदि सोमं भच्तणेन 
संक रभिच्छेत् न्यय्रोधस्तिभोः संसकुयात्- इति । तस्पात् न 
भच्तषणसम्बन्धः, यागो हि प्रल्लतोएस्ति, तेन सद्ध संभ॑त्स्यते, न 

दोषो भविष्यति। 
“नन् तम्य भक्तं मरयच्छेत्- इतिवचनात् मत्तसाघनम्- 

` इति गम्यते, न, यागसाधनम्- इति, भक्तशब्दानन्तयात्' । 
उचते, श्रूयमाणे सम्बन्धे चनथंकम्- इति छत्व प्रतसम्बन्धः 
इत्युच्यते ; कथं तु मेच्तसम्बन्धः १- इति। यद्धि यागद्रव्यं 
भच्तयितव्यं, तत् चोदकेन भवति, तस्मात् भक्तसम्बन्धं लभते, 

भच्तसम्बन्धेन च यागसम्बन्ध एव ल च्यते, यदि तेनेज्यते, ततः 

स भत्तो भवति, तस्यात् भच्तवचनात् खतरां तेन इज्यते 
इति गम्यते, रेषा व्यवधारणकल्पना, < तमस्मै भन्तं प्रयच्छेत्", 
तमस्मै भक्तं कुयात्-इत्वर्थः, यथा स भन्तो भवति, तथा 
कुयात्- इति, यदि च तेन इज्यते, ततोभ्वं भक्तो भवति। 
तस्यात् तेन यष्ट्यम्-इति॥ 

च होमात् ॥ ४९ ॥ (० १)॥ 

भा. होमविशेषवचनं भवति,-“यदान्यां खमसान् जुद्धति अथै 
तस्य दभेतरूणकेनो पद्त्य जुदहोति--इति। इज्याविकारे सति 
द्भतरुणकेन- इति जुद्धोतौ गुणएवचनम् रवकर्पते । तस्मादपि 
इूज्धयाविकारः॥ 
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ख. चमसेश्च तुल्यकालत्वात्॥ ५०॥ (ड० २)॥ 

भा. "यदान्यांश्चमसान् उन्नयन्ति, अथैनं चमसं उन्नयन्ति 

इति। इज्याविकारे सति उन्नयनदशनं युज्यते, न भत्त- 
विकारे। तस्मात् अपि इज्याविकारः॥ 

ख. लिङ्गट नाच ॥ ५१ ॥ (ह° ३) ॥ 

भा. इतस पश्यामः इज्याविकारः-इति। रकुतः१। लिङ्ग 
© | * (३ = 

द्शनात्। किं लिङ्गं भवति?। रोमम्रतिषेधानुवाद्ः,- तमस्य 

भच प्रयच्छेत्, न सोमम्- इति, इज्याविकारे सुति सोमो न 

भच्यते। तस्मात् पश्यामः,-इज्याविकारः-इति॥ (२।५। 

१९ अ०)॥ 

त्राह्मणानामेव राजन्यचमसान परसपेणाधिकरुणम् ॥ 

चख. अनुप्रतपिषु सामान्यात् ॥ ५२॥ (पृ०)॥ 

भा. अस्ति राज्ये दशपेयः, तत्र॒ शरूयते,-- “शतं ब्राह्मणाः 

सोमान् भच्तयन्त, द् शदशेकैकचमसमनुप्रसपैन्ति- इति! अच 

राजन्यचमसे सन्दे हः,--किं, तं राजन्या अनुप्रसपयृः, उत 
ब्राह्मणाः {--इति। किंम्राप्तम्?-- राजन्याः-इति। कथम् १। 
दशदओेकेकं चमसम् अनुप्रसपेयुः- इति अनुमरसपतां सह्या 
विधीयते। एकस्यां राजन्यजातौ द शसङ्कया विधीयते, राजन्य- 
जातिः सेव, तेन तं टश राजन्या अनुमरस्पयुः एवं शतं ब्राह्यणा 
राजन्याश्च, तेषु शतशब्दोग्नुवादः। अनुवाद्सष्टपञ्च, शतं 
भच्तयन्ति-इति। तस्मात् राजन्या राजन्यचमसम् अनुप्रसपयुः 

--इति। केचिदाज्ञः+--ब्राह्मणएराजन्यानामेकस्िंञ्चमसे भ त्तं 



३ अध्याये ५ पादः ॥ २९५ 

भा. विरुष्यते- इति। नसदोषः, न दहि सोमेन उच्छिष्टा भवन्ति 

- इति अयते ॥ 

ख. ब्राह्यणा वा तुल्यशब्द त्वात् ॥ ५३ ॥ (सि०)॥ 

भा.. ब्राह्मणा वा राजन्यचमसम् अनप्रसपयुः। कथम् !। ‹भतं 
ब्राह्मणाः सोमं भच्छयन्ति-इतिविधिः श्त्या ब्राद्यणगतामेव 
सङ्खयामाह । तस्मात् शतं ब्राह्मणाः, तेषां भक्तणाधम् अनुः 
भरसपेतामेकेक सिं चमसे दश्दशोपदिश्यन्ते। तस्पात् ब्राद्यण- 
शतस्य दश ब्राह्मणा राजन्यचमसम् अनुमरसपयुः- इति ॥ 

इतिशवरखामिकतौ मोमांराभाष्ये तृतीयस्याध्यायस्य पञ्चमः 

पादः समाप्तः ॥ 
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च्च. 

भा. 

भा. न्क 

च्च. 

भा. 

> २ > 

तीये अध्यायं षः पादः ॥ 

कि ~ 

अथय खवादिषु खादिरतादिविधेः पल्लतिगामिताधिकरणम् | 

सव्वाथंमप्रकरणात् ॥ १॥ (पु०)।॥ 
अनारभ्य किञ्चित् उचते, यस्य खादिरः खुवो भवति 

स छन्दसामेव रसेनावद्यति सरसा अस्य अङतयो भवन्ति'। 
यस्य पणमयो जुह्वति न स पापं लोकं श्टणोति-- 
इत्येवमादि। तच सन्देहः, किं, खादिरता खुवे, पालाश्ता 

जुं, म्तौ निविशते, उत प्रतौ विकृतौ च? इति। किं 
प्राप्तम् १--“ सवाधम् चप्रकरणणत्” प्रति विछ्त्यथेम् एवज्ञातो- 
यकम्। कुतः १। चप्रकरणात्, न कस्यचित् प्रकरणे अयन्ते, 
तानि वाक्येन सवे भवेयुः- इति ॥ 

प्रक्रतो वाऽददिर्क्तत्वात् ॥ २॥ (सि°)॥ 

प्रतौ वा निविशेरन् अनारभ्याधोतानि पाचाणि। कुतः ?। 
अदिरुक्तत्वात्,--एवम् अदिरक्तं भविष्यति-इ ति । दिरक्ततायां 
कोदोषः?। असम्भवः इति बमः यदि प्रतौ विज्ञतौ च 

भवति, अस्ति तत् प्रकतौ, भरतौ चेदस्ति, चोदकेन एव विल्लतिं 
भराप्रोति, ततो न अनारग्य--विधिमाकङ्कति। तस्मात् अना- 
काङ्खितत्वात् अनारभ्य--विधिन तत्र विदधाति, तेन बूमः, 
--म्रज्छत्यथे एव-इति ॥ 

तद्वजन्त् वचनप्रात्ते ॥ ३ ॥ (पनः पू०)॥ 

च्रप्रकरणात् प्रकतिविक्लत्यथम् एव--इत्युचयते। यत्तु, चोद- 
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भा.केन प्रा्रोति- इति अनारभ्यविधिना प्रापे न चोदकम् 
चआकाङ्खति। तस्मात् अनारभ्य--विधिवजं चोदकः प्रापयि- 
ष्यति, अनारभ्य--विधिवाक्येन म्रत्यच्तेण खुवे खादिरता, 

चोदकवाक्येन आआनुमानिकेन विहितौ, अनुमानिकाच्च रत्यक्तं 
बलवत् । तस्पात् प्रछतिविछत्ययाग्नारभ्य--विधिः॥ 

ख. द्शनादिति चेत ॥ 2 ॥ (आ०)॥ 

भा. यदि अनारभ्य--विधिश्ोदकात् बलीयान्, चनारभ्य-- 
विधिना भासते न चोदकम् च्राकाङ्खति, निराकाद्ै वेते कर्मणि 
चोदको न एव प्रा्रोति, तत्र प्रयाजादीनां दर्शनं नैवोपपद्येत, 
द्रश्यन्ते च प्रयाजादयः कचित्. प्रयाजे प्रयाजे छष्णलं जुद्धोतिः 

-इति। अथ चोदको बलीयान् ततः एतदशनम् उपपद्यते । 
तस््नात् महत्यथाग्नारभ्यविधिः॥ 

ख. न चोद्नेकार्थ्यात् ॥ ५॥ (आ° नि०)॥ 

भा. न म्रृत्यथेः, सुवा्थः- इति ब्रूमः, चभ्रकरणे समाम्नानात् । 
यदुक्तम्, अनारभ्यविधिना निराकाद्खुरयन चोदकः- इति, 

तत् नोपपद्यते, न हि अनारम्य--विधिद्ोदनां निराकाङ्खी- 
करोति, प्राप्ते हि चोदकेन खुवे खादिरता अनारभ्य-- विधना 
शक्या विधातुम्। असति चोद्केव्नारग्य--विधिरपि नास्ति, 

न च अनारभ्य--विधिः खुवं प्रापयति, तस्य च खाद्रताम्। 

कुतः १। ‹चोदनेकाथ्यात्, एकाथा ह चोदना,- चस्य 
खादिरः खुवो भवति-इति। न च, अर खवः खारिरता 
चोभयं विधीयते, खुवस्य सतः खादिरताम् एष शब्द् चाद, 

सच चोट्केन माप्त, तस्मात् अस्ति चोदकः, स हि अनारभ्य 
-- विधिवाक्यस्य मरत्यक्त्वात् तं वजयत्वा अन्यं प्रापयति। 
तसात् प्रछ्लतिविरत्यथेः चनारभ्य--विधिः॥ 

+. 
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भा. 

भा. 

उत्यत्तिरिति चत् ॥ € ॥ (पनः आ०,॥ 

इति चेत्. पश्यसि,-उत्पक्तङ्िषां प्रछृतिविधिभिस्तुल्या, 

प्रजतावङ्गानि सङ्खंषेण विस्तारेण चोचान्ते,-- “पच्च प्रयाजान् 

यजति इति सङ्घपेणः ‹समिधो यजति इत्येवमादिना 

विस्तरेण । इहापि “यस्य खादिरः खुवो भवति--इत्येवमादि- 
विस्तारः, ` यस्थेवूषः खवः इति सदङ्भपः। एवंरूपः प्रतौ | 

विधिदट्टः, अयमप्येवंखूपः, तस्मात् प्राक्ृतः- इति सामान्यतो 
-द्रष्टानुमानम्। तस्मात् प्रजत्यथाग्नारभ्यविधिः-इति॥ 

न, तुल्यत्वात् ॥ ७ ॥ (आ०° नि) ॥ 

नेतदेवं, न हि, ठवज्ञातीयकं सामान्यतो- दृष्टं साधकं 

भवति, केवलम् अत्र म्राक्तविधिसार्ूप्यं, न तु प्रहणतावेतत् 
भवति- इति प्रमाणमस्ति। चपि च विल्लतावपि सङ्खं पविर्ता- 
राभ्याम् अङ्गानि विधोयन्ते, तिच अआजङ्तीजुद्योति--इति 
स्मः, “च्ामनमस्यामनस्य टेवाः--इति विस्तारः। अतो 

वेछ्तीरप्यनारभ्य -विधयस्तुस्याः, तस्मात् अयमद्ेतुः अरति 
निवेशस्य ॥ 

चाद्नायत्छात्त् म॒ख्यविप्रतिपेधात् प्रक्षत्यथंः ॥ , 
८॥ (पू नि०)॥ 

त्शब्दः पत व्यावन्नेयति। न सवेाथाग्नारभ्य विधिः, मरल्- 

त्ययः सः- इति ब्रमः। कुतः !। चोदनाथकाल्ल्यात्, त्स्नं 

चोदकः मापयति, न चनारभ्य--विधिना वेछतम् चप निरा- 

काङ्कु, पात्राणां हि तत् वाक्येन, न यागानां; वागाञ्ोदना- 

लिङ्गसंयोगात् अह्छःतमपेच्न्ते, तया सहकवाक्यतां यान्त । 

मर्लता तान् शक्रवन्ति निराकाङ्खोीकनतुम्, न अनारभ्य 
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भा. विधयः। तसमात् अवश्यं चोदक उत्पादयितव्यः, स चेत् उपा 

भा. 

द्यते, नाथाग्नारभ्य- विधिना न चासौ प्रकरणादीनाम- 
भावात् भ्रवत्तमानोग्पि वेकतेन यागेन सम्बध्येत, तस्मात् वृतेन 
क्मेणा न अनारभ्यविधिः सम्बध्यते, तस्य वृतस्य मस्स्य, 

अनारभ्यविधिवैाकाशेषः, प्रतौ वा- इतिप्रतिषेधे चोदक- 
 सामथ्यात्. प्रकते वाक्यङेषे प्रापे अनारभ्य--विधिन भवि- 
ध्यति। तस्मात् अनारभ्य विधिः प्रकृत्यथेः- इति॥ (३) 

ई।९अ०)॥ 

सामिधेनीनां सप्तदश्स्ुगाया विक्तिगामिताधिकरणम् 1 

प्रकरणविशेषात्त विरतौ विरोधि स्यात् ॥ < ॥ 

अनारभ्य, किञ्चित् सामिधेनीनां परिमाणमाम्नातं,-- 
“सप्रदश सामिधेनीरनुब्रुयात्'*+ इति तच सन्देहः, किमे 

तत् प्रणतौ, उत विरतौ ?-इति) किं भाप्तम् {पूवण 
न्यायेन प्रक्तौ- इति प्राप्तम्, प्रछतौ च पाद्चटश्यमाम्नातं, 
तेन विकरपः-- इति । 

णवं प्राति ब्रुमः, विरतौ ख्वज्ञातीयको विधिः स्यात्] 
कस्मात्? । प्रकते: पाञ्चदश्येन निराकाङ्कृत्वात्। “ ननु विकर्षो 
भ विष्यति-इत्युक्तं। प्रकरणविशेषात् पाञ्चट्श्येन न विकल्पः, 

विषमशासनात्, विरतौ तु आनुमानिकं पाञ्चदश्यं बाधित्वा, 

अनारभ्य--विधिवाक्येन प्रत्यच्तेण साप्तदश्यं निवेच्यते। अदि- 
~ -- ~~ ~" अन 8 ~~ --^~- =“ = ॐ -> - < = ~ -> = + ~ * ट - 

# प. दने वाजा असि दव स्त्याद्या अभिसमिन्यनाया ऋचः सामिधेन्यः 

इति माघवः। 

¶{ खवञ्चातीयकं विरोधि स्टादिति पाठः का० स यु°॥ 
2 ए 
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भा. रुक्तं च एतत् प्रयोगवचन उपसंहरिष्यति । तस्यात् णवज्ञातीः 
यकं विछछत्यधम् ॥ (३।६।२ अ) ॥ 

गो दोह नादीनां प्लतिगामिताधिकरंणम् ॥ 

ख. नेमित्तिकं तु प्रकतौ, तदिकारः संयोग- 
विषात् ॥ १० ॥ 

भा. दशपृणमासयोराम्नातं,--* गोदोहनेन पशुकामस्य रण्येत् 

इति, तुधा, चश्रोषोमोये पशौ अयते यूपं ्रछ्त्य,-“वेर्वो 
ब्रह्मवच सकामेन कत्त्यः'--इति। एवज्ञातीयकेषु सन्दे हः, 
किं प्रललतौ निवेशः, विछतौ!डइति। किं भाक्षम्2-- 
विशौ - इति, प्रछतिरन्येन पात्रेण युपेन च निराकाङ्का। 
एवं मापने ब्रमः, -म्रछ्तौ नेमित्तिकं निविशते, निमित्तसंयोगेन 
विधानात्, खादिरपालाशरौदहितका अविशेषेण उक्ताः चमसश्च, 
गोदोहनं वेखवश्च विशेषविद्ितौ, विशेषविधिना च अविशेष- 
विधिवबेाध्यते। अकरणं सामान्यं, निमित्तसंयोगो विशेषः, 
सामान्येन यत् प्रा्रोति, तत् परोत लच्वण्या ; यचच विशेषेण, 

तत् प्रत्यत्तं अत्या, श्ुतिञ्च लच्तणाया बलीयसो, प्रत्यच्तं च 

परोच्ात्। तस्यात् प्रज्लतौ एव स्यात्॥ (३।६।२३ अ) ॥ 

प्रधानस्य पवमानेश्नङ्गताधिकरणम् ॥ 

खः इछथमस्प्राधय प्रकरणात् ॥ ११॥ (प्०,॥ 

भा. सन्ति पवमानेष्टयः, प्रये पवमानायाष्टाकपालं निवपेत् 
अग्नये पावकायाग्नये खुचये--इति। तासां प्रकरणे, समाम्नातं, 
ब्राह्मणो वसन्ते अग्रिमाद्धोत-इति। तत्र सन्देहः 

किम् अश्ममाधेयं पवमानेथम्, उत न?- दति। किं ्राप्तम् ? 
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भा. - इष्टथेम्-इति। कुतः? । प्रकरणात्, तासां भकरणे शूयते, 
-अतः तद्थम्॥ 

ख नवा तासां तदथत्वात्॥१२॥ (क्षि०,॥ 

भा. पवमानेष्टयो हि अश्रयथाः, यदि अभ्रिः इश्चथः स्यात्, ततः 
तदथेम् अग्मयाधेयम् इष्टीनाम् उपकुयात्। निष्फलास्तु इष्टयः, 
तदथैम् अश्रपमाधेयमपि निष्फलं स्यात् । कथं पुनः अग्रयथैता 
पवमानेष्टोनाम्?। निष्मयोजनत्वादेव, प्रयोजनवत्वात् च 
अघ्नोनाम्। भावयितव्या अपि इष्टयः भूतानाम् अग्रोनाम् 
अथन क्रियेरन्। तस्मात् अ्स्मगाधेयं न पवमानेष्टधम् ॥ 

~ ट < 

ख लङ्गद् शनाच्च ॥ १३ ॥ (यु०,॥ 

भा. लिङ्गं दशयति, यथा चश्रयथा पवमानेष्टयः- इलति। किं 
लिङ्गम् १। “जीयेति वा एष आहितः पसुयद्श्निः तदेतान्येव 
अर्रपाधेयस्य हवोंषि संवत्सरे निवपेत्, तेन वा एष न जोयति, 
तेनेनं पुननेवं करोति तन्न खच्मम्--इति ॥ (३। ६ । ४ अ०) । | 

€ € र 

अश्ानस्य सव्वायताधिकरणम् | 

ख. तत्प्रकत्यथे यथान्येऽनारभ्य वादाः ॥ १४ ॥ (पू०)॥ 
~ < किं £ रै € € 

भा. तदेतत् आधानं किं प्रत्यथेम्, उत सवकमाथम् !- इति 
सन्देहः । किं प्राप्तम् १ उचप्रते, तत् प्रकत्यथम्। कथम् १। 
यथा अन्धे अनारभ्य--वाद्ाः प्रकत्यथाः, तेनेव हेतुना ॥ 

©+ 

ख. सवौथं वा आधानस्य स्वकालत्वात् ॥ १५॥ (सि, । 
¢ ५१११. क ५५७ € 6, 

भा. सवेकमाथं वा ्ाधानम्। कोम्थः१। सवकमाथं यत् अत्रि- 

द्र्य, तदथेमाधानं न प्रकत्यथं । न प्रहृतीः ्रकलत्य यते ; न 
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भा. च, श्ृत्याद्योग्स्य सन्ति, ये अङ्गभावम् उपपाद्यन्ति। अन्येषु 

भा. 

ख. 

भा. 

अनारभ्य--वादेषु अन्यतो निन्ञातेगङ्गभावे ततो विचारः, 
किं प्रतेः अङ्गभूतानि विहृतः !- इति, तसमात् तेषु युक्तम्| 

इहतु च्रङ्गभावे न कारणमस्ति, तस्मात् अभ्रिप्युक्तमाधानं, न 
कमेमयुक्त, सवेकमाधाः चग्नयः--दइति ˆ सवाथैम्--इत्युचपते । 

अपि च अस्य खतः-कालो विधीयते, स न विधातव्यः, 
यदा ज्योतिष्टोमस्य प्रयोगः, तदा इदं कत्तच्यम् ; तदा च 
वसन्तः। एवं यदा दृशपूणेमासयोः प्रयोगः, तद्7 क्त्यम् ; 
तदा पौणमासी अमावास्या वा। अप्रछत्यथेन्तु न म्रजतिभयोगे 
क्रियेत, तत्र कालवचनं युक्तं। तस्मात् न भ्रकत्यथेम् ॥ (३। 
ई६।५ अ०)॥ 

=-= ----- ~ 
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पवमानेष्टौ नामसं सतेऽप्नौ कत्तव्यताधिकंरणम् ॥ 

तलासामसिः प्रकतितः प्रयाजवत् स्यात्+ ॥ १६ ॥ 
(प°) ॥ । 

सन्ति पवमानेष्टयः, "अग्नये पवमानाय- इत्येवमाद्याः । 

तच सन्देहः,-- किं पवमाने ष्िसंस्छतेःस्नौ पवमानेष्टयः कत्तव्याः, 

उत न-इति। कि प्राप्नम् ?-'तासां' खल् पवमानेष्टोनां 
पवमानेष्टिसंस्छतोमद्म भ्रज्ञतितः स्यात्। कुतः?। चोदकसाम- 
श्यात्, प्रयाजवत्, यथा आसु प्रयाजा भवन्ति चोदकेन, एवं 
पवमाने ष्टिसंस्छता अश्रयोप्पि भवेयुः ॥ 

नवा तासां तदथत्वात् ॥ १७ ॥ (सि) । 

नवा इष्टिसंस्कारः, अध्रोनां पवमानेष्टिषु स्यात् । कस्मात् !। 

* कचित् स्यादिति नास्ति ॥ 
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भा. तासां तदथत्वात्, ताः पवमानेटयोगभ्रिसंखकाराथाः, इत्युक्तम्, 
यच्च नाम अङ्गभूतं तच्ोदकेन गृद्यते ; अच्रिप्रयुक्तञ्च पवमानेष्टि- 
संस्कारो न दशेपुणमासप्रयुक्तः, तेन न चोदकेन चअाङष्यते । 
अपि च पवमानेष्टयः इष्टिसंस्कारवजितां प्रक्तिमपे तन्ते, अवि- 
हितत्वात् तस्यामवस्थायां पवमानेष्टोनाम्॥ (२।६।६ अ०)॥ 

उपाकरणादीनामग्रीसोमीयधमताधिकरणम् ॥ 

तुल्यः सव्वषां पशुविधिः प्रकरणाविशेषात् ॥ 
८ ॥ (१मपु०,॥ 

ज्योतिष्टोमे, पुः अग्रिषोमीयो-" यो दीक्तितो यदग्रोषो- 
मोयं पञ्युमालभते--डइति, तथा सुवनोयोग्नुबन्धख । सन्ति 
च पसुधमाः,- उपाकरणम् उपानयनम् अच्तया बन्धो युपे 
नियोजनं संज्ञपनं विशसनम्- इत्येवमादयः, ते, किं सवषाम 
अश्रोषोमोयसवनोयानुबन्धानाम्, उत अग्रोघोमोयस्य सुवनी- 
यस्य वा, उत अग्नीषोमोयस्यैव>-इति। किं रातम्! 
अविशेषात्, सवेपश्नाम्। कथम् अविशेषः ?। ज्योतिष्टोम 
भरकरणे सव प्रशवः समाम्नाताः, तत्मकरणापन्नत्वात् सव पु- 
धमाः सम्बद्ान्ते, न चैषां तच कञिदिशेषः। 

रवं भ्रा बरूमः,--सवनीोयस्य एते धर्माः भवेयुः, तुल्यः सवषां 
पञ्युविधिः स्यात्, यदि भकरणे विशेषो न भवेत्; भवति तु 

भरकरणे विशेषः, सवनीयानां प्रकरणे पय्युधमाः समाम्नाताः, 
“आग्नेयः पुरभ्रिष्टोमे आलभ्यः, अग्नेयो हि अग्निष्टोमः 
रेन्दराग्नः पपुरुक्ण्ये आलभ्यः, रेद्धाग्रानि हि उक्थ्यानि। 

न्रौ ष्णः षोडशिनि आलभ्यः, रन्दो वै छष्िः रेन्रः 

षोडशो । सारखतो मेषौ अतिरात्रे ्रालभ्या, वाम्बे सरखतो' 
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भा.- इति प्रत्य पञ्ुधमा अआम्नाताः, तस्मात् सवनीयस्य, मरक- 

रणात् भवितुमदति ॥ 

ख स्थाना पूव्वस्य ॥ १८ ॥ (ग्टेय पू०,॥ 

भा. यदङ्गम्, प्रकरणात् सवनोयाधाः- इति, एतत् गृह्णीमः, 
क्रमा अग्नीषोमीयस्य, तस्व हि क्रमे यौपवसथ्ये अहनि 
समाम्नातम्, तस्मात् दयोरपि-इति ॥ 

ख- वस्व केषां तच प्राक् ु तिगंणाथै ॥ २० ॥ (सि०)॥ 
भा. केषां शाखिनां वः सवनोयानामाम्नानम्, तद्पेच्य 

इयमेषां गुणाथा पुनःखतिः। “कः पुनगैणः ? यदर्थेषा अतिः । 

उच्ते--पश्न सद्कोत्य, “यथा व मत्स्योग्विद्ितो जनमवध नते, 

एवं वा एते अप्रज्ञायमाना जनमवधृन्वते- इति एषाम विज्ञाने 

दोषमभिधाय, “एभिः, कधं सवनानि पययुमन्ति ८- इ तिप्र्न- 

रूपकेण वपाप्रचारो गुणो विधोयते, तदर्थैषा श्रुतिः, वपा- 
भ्रचारेण एकवाक्वत्वात्। किमतः १। यद्येवम्, न, सवनीयानां 
प्रकरणेन पयुध्माः, कमात् अग्रोषोमोयाथाः एव-इति। किं 

पनः तत् श आम्नानम् ?। “अश्विनं यदं गदहीत्वा जिता 

यूपं परिवोया्रेयं सवनोयपसुमुषाकरोति- इति ॥ 

ख. तेनोत्कु्टस्य कालविधिरिति चेत् ॥ २१॥ (आ०,॥ 

भा. नेतदस्ति,-कमाद्ग्रोषोमीयाथा एव--इति, मकरणात् सव- 
नोयाथाः, पूवदयुरे बाम्नानं विधानाधम्, अश्विनवाक्छं काल- 
गुणविधानाथैम्। कथम् ?। तेन वपाभ्रचारेण उत्छ्टस्य कालः 
एष विधोयते, भ्रातःसवने वपाप्रचारे चोदिते सति पञ्वा- 

लम्भोण्पि तत्र एव प्राप्रोति, तच कालानियमे प्राप्ते “अआश्िनं 

ग्रहं गृदीत्वा- इति कालमात्रं विधोयते। “च्डिता यूपं 
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भा. परिवीयोपाकरोति-इत्यनुवादः। इतरथा हि परिव्याणस्य 
कालो विधीयेत, उपाकरणस्य च: तत्र अनेकगृणविधानात् 
वाक्यभिभिद्येत ! तस्पात् सवनोयाथेः पखुधमाः- इति ॥ 

ख. नेकदे शत्वात् ॥ २२ ॥ (आ० नि०)॥ 

भा. नेतदेवम्. अग्रोषोमीयाथा णवेते क्रमात्; आश्विनकालं 
डि आम्नानं विधाना्ेम्। गुणां एतस्िन् वाक्यम्मिद्येत, न 
विधानाथ, न दि, वपाम्रचारेणोत्छष्टस्य कालविधिः सम्भवति ! 

एकदेशो हि वपाद्रव्यं तेन सन्निपातिनो वपासंकतारात्, उत्- 
कषन्नो पाकरणम् ॥ 

ख. अथनेति चत् ॥ २३ ! (आ०) ॥ 

भा. आदह.-अथन तदहि उत्छटस्य कालो विधोयते । मुष्टिना 

पिधाय वपोद्धरणमासीत अा-वपाद्धोमात्- इति शयते, पृव- 
द्युवपोद्धरणं मुष्टिना पिधाय न शक्रुयात् एतावन्तं कालमासोनेन 
अवस्थातुम्, अवश्यम हार विद्धारादयस्तेन कत्तयाः- इति ॥ 

ख. न श्रृतिविप्रतिषेधात्॥ २४ ॥ (आ° नि) ॥ 

भा. नेतदेवं, ्ूतिविम्रतिषेधो भवेदेवम्, न च, डुतिविप्रतिषेधः, 
तृणमुष्टिना पण्मुष्टिना वा पिधायिष्यते। “ननु चस्ते-- 
इत्युपवेशने भवतिः। न अवश्यम् उपवेशने एव, अद् सोन्ये- 
भ्पि दृश्यते, तत् यथा, गृद्याणि परिगृद्य आस्ते, चेतराणि 

परिगुद्य आस्ते इति अनुपवेशनेःपि भवति, व्या पारनिटत्तौ। 
इद्ापि तृणमुष्टिना पणेमुष्िना बा पिधाय चरा-वपाद्दोमात् 
उदासिष्यते। तस्मात् आभ्िनकालमाम्नानं विधानार्थं, न 
सवनोयानां प्रकरणे पमुधममाः, तस्मात् न सुवनोयाथाः ॥ 



३७९ मोमांसा-द शने 

च्च. 

भा. 

भा. 

भा. 

स्थानाततु पृष्वस्य संस्कारस्य तद थत्वात् ॥ २५॥ 
(उप०, ॥ 

नास्ति सवनीयानां प्रकरणम्, इत्येवं सति पूवणैव देतुना 
~ € € ५ र 

स्थानेन पूवस्य अग्रीषोमोयस्य भवितुमदति। संसकारोम्यं 
प्ुयागम्रयुक्तः, न ज्योतिष्टोममयुक्तः, ज्योतिष्टोमभ्रयुक्तत्वे न 
विशेषः पञ्चूनां स्यात्, परसुयागा अपि हि धमान् भयोक्तम् 
अपूर्वत्वात् समधा, प्रकरणएवन्तञ्च । तस्मात् क्रमात् अध्रीषो- 
मीयधमाः- दति ॥ 

लि ङ्गदशनाञ्च ॥ २६ ॥ (दहे०)॥ 

दत्व पश्यामोग्य्रीषोमोयाथाः पसुधमाः- इति। कुतः १। 
“लिङ्गदभेनात्'। लिङ्गम् अस्मिन् चरथ भवति,“ वषया मातः- 
सवने चरन्ति, पुरोडाशेन माध्यन्दिने सुवने- इति पसु 

पुरोडाणं दशयति। इतरथा समानविधानेषु स्वेषु पुष 
अद्नोषोमयोद्वतयोः संखाराथः सन् पुरोडाशः सामथ्यात् 
अश्रोषोमीयस्य भवेत् न सवनीयस्य, तयोदं बतयोरभावात्, 
दशयति च। तस्मात् अभ्रीषोमोयाथाः- इति ॥ 

अचोद्ना गुणाथन ॥ २७॥ 
(इदं पदोत्तरं खम्) “अआ, ननु दछिद्रापिधानाथेः 

पमुपुरोडाशः'। न~ इति ब्रूमः, "अचोदना गुणान, तस्य 
छिद्रापिधानायन न चोदना, अथैवाद्ः सः- -इत्युक्तम्। तस्मात् 
देवतासंसकाराथेः, तस्मात् अघ्नोघोमीयाथत्वे, सवनीये पुरोः 
डाशस्य द््शेनम् उपपद्यते, न साधारण्ये । तस्मात् अन्रोषोः 
मीयाथाः पखुधमाः- इति ॥ (३।६। ७ अ) ॥ 

[ज 
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शाखाहरणादी नामभयदो हधम्मताधिकरणम् | 

ख. दोहयोः कालम दाद संयुक्तं तं स्यात्॥ २८ ॥ (प्०)। 

भा. अस्ति सायंदोहः, तथा अस्ति प्रातदादहः। सन्ति त 
` दोदहधमाः शाखादरणं, गवां प्रस्थापनं, प्रस्तावनं, गोदोदनम् 
इत्येवमादयः, ते किं सायंदोदहाथाः, उत उभयाथाः2-- 
इति। किं तावत् भराप्म् --दोदयोः तयोरसंयुकतं धर्मैः शतं 
भवत्। कष्मात् १। सायंदोहस्य हि क्रमे अ्रौपवसध्येःहनि 
शाखाहरणादीन् समामनन्ति, तस्मिन् एवाहनि सायंटोहः। 

तस्मात्, क्रमात् सायंदोदाथाः दोदधमाः- इति ॥ 

ख. प्रकरणाविभागादा तत्सयुक्तस्य कालशास्तम् ॥ 
२८ ॥ (सि०,॥ 

भा. प्रकरणं हि साधारणम्, यथेव दक्नः एवं पयसः, क्रमा 
प्रकरणं बलवत्तरम्, तद्रा त् उभया दोदधमाः। अपिच,न 
सायंदोहस्य पूद्युराम्नानं । क तदि १। उत्तरे दयुः। कथम् !। 
एवमामनन्ति--*णेन्दं दभ्यमावास्यायाम्, णेदं पयोग्मावास्या- 
याम्-इति, अमावास्यायां हि उभयं साङ्गं चोद्यते, स एष 

सायंदोदोग्धात् पुद्युरनुष्टीयते, खभाव एष दो,- यत् 
पूव्युरुपक्रान्तम् अपरे दुरभिनिवत्तते। तस्मात् सायंदोहस्य 
क्रमे अाम्नाताः- इत्येतदेव तावत् नास्ति, अत उभवाधा 
दोहधमाः-इति॥ (२।६।८अ०)॥ 

५ + 

सादनादीनां सवनच्रयघम्मताधिकरणम् । 

ख तइत्सवनान्तरे ग्रहास्नानम् ॥ २३० ॥ 

भा. अस्ति ज्योतिष्टोमः, “ज्योतिष्टोमेन खगेकामो यजेत- 
2 णर 
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भा.इति। तच णेद्धवायवाद्या यद्या म्रातःसवने दश अाम्नाताः, 

भा. 

तत्र धमाः श्यन्ते उपोशिगन्ये ग्रह्याः सान्ते, चनुपोपने घुवाः । 
दशापवित्रेण गरदं समाटि-इति। सन्ति अपरे माध्यन्दिनि 
सवने, रपरे ततोयसवने ग्रहाः, तेषु माध्यन्दिनीयेषु तात्तोयेषु' 
च सवनेषु सन्देहः,--किं सवेषु यधमाः कर्तव्याः, उत प्रातः- 
सवने ये ग्रहास्तेषु {-इति। किं प्राप्तम् ?-भातःसबनग्रदेष 
भवेयुः, तेषां क्रमे समाम्नानात् नेतरेषाम्। 

एवं आते ब्रूमः,--* सवनान्तरे' म्रातःखवनात्, माश्यन्दिने ¦ 

तृतीयसवने च यद्धाभ्नानं तददेव भवितुमद्ेति । सवषां 
तुर्यं प्रकरणं, यत्रेते धमाः समाम्नाताः, वाक्येन यहमाचस्य 
विधोयन्ते, क्रमाच्च वाक्यम्रकरणे बलीयसी। तस्मात् सवाथा 
ग्रहधमाः--इति॥ (३।६।९ अ) ॥ 

रष नाचिढत्वादीनां स्व्पपसुधम्मताधिकरुणम् ॥ 

रशना च लिङ्कद शनात् ॥ ३१ ॥ 

अस्ति ज्योतिष्टेमे पुः अग्नीषोमीयः, “यो दोलित यद् 

ग्रोषोमोयं पस्ुमालभते-इति। तत्र रशना अयते, रशना- 
धमाश्च,--' चित् भवति, दभमयी भवति, भपिष्टानां कत्तव्या 
च--इति। तत्र सन्दे हः,--किमेते घमा अग्रीषोमीयरशनायाः 
सवनोयरश्नायाख साधारणः, उत अश्रोषोमोयरशनाया एव ? 

-इति। किं भ्राप्तम् {प्रकरणात् अश्रोषोमोयरशनायाः-- 

ड्ति। 

एवं प्रा ब्रमःः-उभयोः साधारणाः इति। कुतः १। 
° लिङ्गद शनात्, लिङ्गं भवति,-एवमाहः-- “आश्विनं यद्धं 

गृह्धौत्वा चिद्रता यूपं परिवोयश्रेयं पशुमुपाकरोति इति 



३ अध्याये € पादः॥ द७९< 

भा. वसनोयपरिव्ाणे रशनां दशेयति, सा यदि साधारणो, तत 

भा. 

एः 

भा. 
(9.1 

एतइशषनमवकलरूपते । यदि अग्रोषोमोयाथाः, ततो भाङतात् 
सवनीयपरिव्याणान् निवत्तत! सवनोधे च परिवयाणान्तर- ` 
ममप्रा्लतं, यर चिद्व दृश्यते । कथम् १। `स वै आश्विनं 
गृद्धं गदोत्वोपनिच््रम्य यूपं परिव्ययति इति; तत्र यदि 

न साधारणौ रशना, वाससा परिव्याणं प्राप्रोति, रश्नांतु 

दशेयति। तदमात् साधारणी रशना, तत्साधारण्याच तद्खमा 
अपि साधारणः। तदेतलिङ्गात् रशनासाधारण्यम्। कोभ्च 
खलु न्यायः इति। उचप्रते,- प्रकरणात् अद्मीषोमोयस्य, 

वाक्यात् यूपमाचस्य--इति॥ (३।६।९० अ) ॥ 

अंशखदाभ्ययोरपि साद नादि घम्भवत्वाधिकरणम् ॥ 

ख. आराच्छिष्टमसंयुक्तमितरेः सन्निधानात् ॥ ३२॥ 
(प° )॥ 

दूरात् यत् शिष्यते ज्योतिष्टोमस्य, यथा, चौपसदानुवाक्या- 

काण्डे अंशवदाभ्यौ । तच सन्देहः, किं ज्योतिष्टोमसमाम्नाता 
ग्रहधमाः कन्तव्याः, उत न ?- इति । किं प्राप्तम्?- न क्त्या, 
असन्निधानात्, यथा, “पयसा मैच्रावरुणं ओणाति--इति- 
वचनात्, मेावरणस्येव अपरं, न सवषाम्, एवम् इट्मपि 
धर्मजातं ्रकरणस्थानामेव, न सवघाम्- इति ॥ 

संयुक्तं वा तदथत्वाच्छेषस्य तन्निमित्तात्वात् ॥ 
३२ ॥ (सि०)॥ 

संयुक्तं वा धर्मैः, एवञ्चातीवकं स्यात्, अप्रकरणस्थमपि । 
कुतः {। यतः प्रकरणात् वाक्छं बलोयः। (ननु अन्यच्च क्रिय 
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भा. माणा ज्योतिष्टोमस्य नोपकुयुः'। उचग्ते,--उपकरिष्यन्ति, 

चख. 

भा. 

भाः 

चरं्वट्भ्ययोः ‹तदथंत्वात्, (ज्योतिष्टोमाथत्वात्) शेषोग्यं 
गरहधमेः, यदनिमित्तो ज्योतिष्टीमस्योपकारकः, यावान् ग्रहो 
ज्योतिष्टोमस्य उपकरोति, तस्य सवस्य भवितुमद्ेति। तस्मात् 
चंभ्वदाभ्ययेारपि यधमाः कत्तव्याः- दइ ति।॥ 

(क - 

निदटशाद्यमवतिष्टेत॥ ३४ ॥ (आ० नि०)॥ 

यदुक्तम्,--यथा मेवावरुणं पयसा ओ्रीणाति--इति, तत् युक्त, 
खरयणे वचनात्, मरकरणं बाधित्वा वस्थानम्, इह तु विषरोतं, 

तत्र सवषु ग्रददेषु प्रकरणं, विशिष्टेषु वाक्यम्; इह तु सवेषु यद्धेषु 
वाक्छं, विशिष्टेषु प्रकरणम् । तस्मात् अप्रकरणस्थस्यापि धमाः 
--इति॥ (३।६।९९ अ०)॥ 

~~ 

चित्िरादीषकानामम्नयङ्गताधिकरणम् ॥ 

अग्मपङ्गमप्रकरण तदत् ॥ ३५ ॥ 

अनारभ्यात्रिमुचपते,--' चििणीरुपद्धाति, व्िणोरुष- 
दधाति, भूतेष्टका उपदधाति इति। सन्ति तु भ्रकरणे 
इ टकाधमाः,-* अखण्डामछष्णलाम् इष्टकां कुयात् इति, 
तथा “भस्मना इष्टकाः संयुज्यात्- इति। तच सन्देहः,- 
किम् अप्रकरणे समाम्नातानाम् इमे धमाः कत्तव्याः, उत न 
--डइति। किं भक्तम् ?- न कत्तयाः । कुतः १। असन्निधानात्। 
इति प्रापे, उचपते,--अश्नपङ्गमेवज्ञातीयकं तदद्ेव स्यात्, यदत् 

ग्र्धाः, प्रकरणाद्धि वाक्य बलवत्। अमूषां चेष्टकानामग्नगथे- 
त्वात् ॥ (२।६।१२अ०)॥ 



च्च. 

भा. 

भा. 

२ अध्याये € पादः।॥ ३८९ 

मानोपावहरणादीनां सोममाचधम्मताधिकरणम् ॥ 

नैमित्तिकमतुल्यत्वादसमानविधानं स्यात् ॥ ३& ॥ 

ज्योतिष्टोमे श्रयते,- “स यदि राजन्यं वा वेश्यं वा याजयेत्, 
सयदि सोमं बिभच्तयिषेत्, न्यय्रोधस्तिभीरा दत्य ताः सम्पिष्य 

दधनि उन्द्ज्य तमस्मै भक्तं प्रयच्छेन्न सोमम्- इति ज्योति- 
षटोमे सन्ति सोमधमा,-मानमुपावदरणं क्रयोगभिषवः- इत्येव- 
माद्यः। तत्र सन्देहः, किं समानविधाना इमे धमाः सोमस्य 
फलचमसस्य च, उत सोमधमोाः, फलचमसस्य तु तदिकारत्वात् 
इति, (गणकामानां प्रहत्तिरप्र्टत्तिवा प्रयोजनमधिकरण- 
चिन्तायाः) । 

किं प्राप्तम् १-समानविधानाः प्रकरणाविभागात्-इति 

भ्रात, उचते, नेमित्तिकम् एवज्ञातीयकम असमानविधानं 
स्यात्। कुतः १। अतुल्यत्वात्, अतुर्यः सोमेन फलचमसः, - 
सोमो नित्यवदाम्नातः, फलचमसो नेमित्तिकः। किम् अतः ?। 
यद्येवं, धमा अपि नित्यवदाम्नाताः न शक्या अनित्यवत् 
कतुम् । यदि साधारणाः, तच अनारभ्योग्या विधौोयेत । 

अपि च नेभित्तिकः फलचमसः स सोमधमान् गृह्णाति, तच 
धमाः साधारणाः सन्तः दिरक्ताः- इत्युचेपरन् ! तस्मात् 
असमानविधानाः॥ (३।६।९३ अ०)॥ 

प्रतिनिधिष्वपि मख्यधम्ानद्ानाधिकरगम् । 

प्रतिनिधिश्च तद्वत् ॥ ३७ ॥ (पुर, ॥ 
अस्ति मरतिनिधिः, अते द्रेग्पवरति, यथा ब्रोदिष्वपचरत्सु 

नोवाराः। तत्र सन्देहः, किं नोवाराः समानविधानाः, उत 
न१-दति। किंप्राप्तम् १ म्रतिनिधिख् तदत्,--यथा नैमि- 
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भा. 

भा. 

भा. 

च्च. 

भा. 

त्तिकं नित्येन असमानविधानं, एवं मरतिनिधिः अतुस्वत्वात् । 
का अतुर्यता {। त्रोद्धिणां विहिताः, न नोवाराणणम्,--इयम् 

अतुरयता, ब्रोद्धिणां विद्धिताः, नौवाराणाम् चअधापत्त्या 
भवन्ति ॥ 

तदत्मयोजनेकलत्वात् ॥ ३८ ॥ (सि) ॥ 

नैतदस्ति, असमानविधानः प्रतिनिधिः- इति, तदत् स्यात्, 
यद्त् अतः, न प्रहतिविकारभावः। कुतः १। ब्रीद्धित्वं हि 

व्रीह्िधमाणं बोद्िवयक्तौ निमित्तं, न च, बीदह्धित्वस्य स्थाने 
नीवारत्वं भवति--इति शूयते, तस्मात् न प्रशृतिविकारभावः। 

“कथम् तदहि नोवारेषु घमा भवन्ति {इ ति'। उचते, या 
व्रोहित्वेन परिछिन्ना बीदहिव्यक्तयः, नीवारेषु ताः सन्ति, 
तासामर्थन ते धमाः क्रियन्ते, तासां च व्यक्तीनामन्यासां च 
बरोहदिगतानां तुल्य एष विधिः। का तुल्यता ?। उभयेग्यि 
तरोदहित्वलल्िताः-इति। तस्मात् समानविधानाः--इति ॥ 

अशास््रलशछणत्वाच्च ॥ ३९ ॥ (यु°)॥ 

इतञ न प्रतिनिधेः अयुतेन सह प्रक्लतिविकारभावः। कुतः ?। 
अथेलच्तणएत्वात्, अर्था म्रतिनिधिः क्रियते, न च, अरथमैतद् व- 
गन्तुम् शक्यते, बो दित्वस्य स्थाने नौोवारत्वं भवति- इति । 

तस्मात् न प्रतिनिधेः शतेन सद प्रछतिविकारभावो भवति-- 
इति॥ (२।६।९४ अर)॥ 

न~ + 

तेष्वपि प्रतिनिधिषु मुख्यघम्मानद्ानाधिकरणम् ॥ 

नियमाघां गुणश्रुतिः ॥ ४०॥ 

अथ यः जतः प्रतिनिधिः, तच किं सामानविभ्यम् उत न!-- 



भा. 

भा. 

भाः 

३ अध्याये ई पादः॥ ३८्दे 

इति। यथा, "यदि सोमं न विन्देत पूतीकानभिषुएयात्-- 
इति। असामानविध्यम्- इति ब्रूमः, अञ्यतात् दछेतदिपरोतम् | 

णवं प्रापने, उच्यते, -“नियमाथा गुण्युतिः, अचाप्यथेलच्तण 
एव प्रतिनिधिः, सोमे अविद्यमाने सोमसद्रशं दर्यं प्रातम्, 

तच सुसद द्रव्ये भराप्े ईैषत्सद्रशं नियम्यते। अन्यस्िन् 
भ्रतिनिधातव्ये अन्यत् प्रतिनिधीयते, तस्य स्थाने; न याग 

द्रव्यत्वेन ॥ (३।६।९५ अ) ॥ 

दीच्तणोयादि घम्भाणामभ्निष्धोमाङ्ताधिकर णम | 

संघ्यास्तु समानविधानाः प्रकर णाविशषात् ॥ ४१ ॥ 
( पू०,)॥ 

अस्ति ज्योतिष्टोमः, तच संस्याः समाम्नाताः अ्चिष्टोमः, 

उक्थ्यः, षोडशी, अतिराचः-इति। ततर दीचणोयादयो 

धमाः। तेषु सन्देहः, विः स्वसंस्थं ज्योतिष्टोमं प्रत्य 
दोच्णेयादयो चमा उक्ताः, उत अत्रिष्टोमसंस्थ्यममिपरेत्य 2-- 

इति। किं प्राप्तम् --सवेसंस्थास् समानं विधानम्। कंतः१। 
“प्रकरणा विशेषात्, नास्ति प्रकरणे विशेषः, येन ज्ञायेत अग्नि 

षटोमसंस्थं प्रज्ञत्य--इति। तस्मात् समानविधानाः संस्थाः-- 
डति॥ 

व्यपदेशश्च तुल्यवत्॥ ४२॥ , य°, ॥ 

त्ख्य इव प्रकरणे व्यपदेशो भवति.-- यदि अ्रिष्टोमो 

जदयोति, यदि उकृथ्यः परिधिमनक्ति, यदि अतिराचः एतदेव 
यजुजपन् विधानं प्रतिपद्येत- इति सवावस्थस्य विश षवच- 
नात् अवगम्यते। यदपि सामान्यं, तदपि रुवावस्थस्यैव-- 
इति, यदि हि न समानं विधानम्, अभ्रिष्टोमसंस्थस्य एव 
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भा. 

भा. 

स्यात्! न इद अग्निष्टोमं सद्धीत्तयेत् असद्गोत्त्येमानेणपि 

धर्म सम्बन्धो भवति- इति, सवा वस्थस्य कीत्तेनात् सुवावस्थ- 
प्रकरणम् इत्यवगच्छामः । 

अपि च, अयते,--खाप्ेयमजमग्रिष्टोमे आलभेत, णेन्दराप्र 
दितीयम् उकष्य, न्द्र ष्णि ततीयं घोड्भिनिः इति दितो. 
यस्य ततोयस्य च दर्शनं समानविधये चरते। उक्ष्ये दि डे 
निमित्ते स्तः, अभरिष्टोमस्तोचं उक्ण्यस्तोचच्च-इति, ततर दौ 
नेमित्तिकौ अभ्रेयः पयुः, रेन््राप्रञ्ेति तेन दितोयदशनं तच 
युज्यते । एवं षोडशिनि अतिरात्रे च। प्रजणतिविकारभावे 
तु म्रत्यत्ष्॒तेः णेन्द्रा्नादिभिरतिदेशेन भास ्राश्नेयो बाध्येत! 

तच दितोयादिदशनं नोपपद्येत! भवति च। तस्मात् सवा- 
वस्थस्य ज्यो तिष्टोमस्य दीत्तण्णेयादयो धमाः- इति ॥ 

विकारास्त् कामसंयोग नित्यस्य समत्वात् ॥ ४३ ॥ 
( सि ) ॥ 

नेतद स्ति,-समानविधानाः- इति । क्रं तदि उकृश्यादयः 
संस्थाविकारभूताः स्युः, अभ्रिष्टोमसंस्श्यमुरीछलत्य दो च्तणोया- 
दयो धमाः समाम्नाताः । कुतः १। उक्ष्यादौनां कामसंयोगेन 
वणात्, पमुकाम उक्ण्यं गृह्णीयात्, षोडशिना वीर्यकामः 
स्तुवीत, अतिरात्रेण प्रजाकामं याजयेत्- इति । काम्यो गुणः 

खयमाणो नित्यमर्थं वि्लत्य निविशते। कथं १। गुणात् एव- 
ज्ञातोयके काम्ये फलनिडेत्तिः, पसुकाम उक्थ्यं गृह्णीयात्, न 
ज्योतिष्टोमकाम उकथग्रहणएकामो वा, यथा पशवो भवन्ति, तथा 
गह्णोयात्--इत्यथः। कथम् १ इति । तच अवश्यम् इति- 
कर्तव्यता अपेक्तितव्या, सन्निधानात् नित्यस्य इतिकततव्यतयेति । 
गम्यते । 

` कथम् पनययम् इ तिकत्तयता, सा नित्यस्य इत्यवधायते, 



भा. 

भा. 

२ अध्याये € पादः।॥ २३८५ 

न पृनरस्य एव काम्यस्य, साधारणी वा? डइति। उच्तेः 
--यच यत्र गृणे कामो भवति, ततर तत्र नियायां साध्यमाना्यांः 
नान्यथा। सा तत्र इतिकत्तयता, या अन्तिकम् उपनिपतति, 
सा साधनस्य वा साध्यस्य वा-इति सब्दिद्यमाना साध्यस्य 

भवितुमद्धेति, नासौ साभ्यस्याभवन्ती साधनेन सम्बध्यते, एवं 
हि स इतिकत्तयताविशेषञ्योद्यते, अनेन साधने साधकमुषः 
कुयात्-इति, न च अस्ति स प्रकारः, येन चसाध्यमानायां 
क्रियायां तेन साधकः छतो भवेत्। तस्यात् साधकस्यापि 

इतिकन्तेयता विशेषमभ्युषगच्छता, साध्यस्यापि-इत्येतदभ्युष- 
गमनोयम्, साध्यश्च ज्योतिष्टोमः, साधिकाः संस्थाः, तस्मात् 
ज्योतिष्टोमस्य तावत् सा इतिकत्तव्यता- इति सिद्धम् । 

"अथ कस्मात् न साधारणो ?। नित्यवद्ाम्नानात्, यदेव 
ज्योतिष्टोमः, तदेव दीच्वा; यदातु ज्योतिष्टोमे पमुकामः, 
तदा उकृथ्यसंस्थाः, सवदा ज्योतिष्टोमे धमाः कत्तव्याः, एकदा 

उकू्यसंस्थाः, तच सवदा ज्योतिष्टोमस्य धमाः कन्तवयाः, ते 
च उक्ष्यादिसंस्थस्य अथन--इति पूमुत्तरेण विरुध्यते, यदि 
सर्वदा न उक्श्यादीनामथन ; अध उकथ्यादीनामथन न 
सर्वदा, उभयं विप्रतिषिद्धम् तस्मात् न साधारणी । नित्य 
वदाम्नानं च यदि अनित्यस्य स्यात्, नित्यवदाम्नानं तत् 

अनित्यं क्रियेत, तच नित्यवदाम्नानं बाध्येत! तस्मात् नित्य 

संस्थस्य ज्योतिष्टोमस्य, न काम्यस्य उक्ण्यादि संस्थस्य-- इति ॥ 

अपिवा दिस्क्रत्वात् प्रकूतेभविष्यन्तीति ॥ ४४ ॥ 
(यु°)॥ 

“ननु अग्रिष्टोमसंस्थापि काम्या ` शूयते'। दे हि तत्र 
आम्नाते, एकं नित्यवत्, एकं काम्यम्, तत्र दयोवाक्ययोः 
सामथ्यात् नित्य एव सकामो भविष्यति, नित्यताविघातो 

2 ॐ 
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भा. नास्ति--इति अभ्चिष्टोमसंस्थस्य ज्योतिष्टोमस्य टोच्णोयादयो 

धमाः भ विष्यन्ति-इति॥ 

ख. वचनान्त समचयः॥ ४५ ॥ (आा० नि०)॥ 

भा. अथ यदुक्तम्,--दितौयत्तीयदशनं समा न विधित्वेःवकरपतेः 
नान्यथा-इति, वचनं तत् भविष्यति, न दशनं, रेद्धाग्र 

उक्थ्ये दितौयो विधोयते, तथेन्रः षोडशिनि तुतीयः।॥ 

ख. प्रतिषेधाच्च पूव॑लिङ्गानाम् ॥४६॥ (युर) ॥ 
भा. इत्य पश्यामः प्रतिविकारभावः-इति। कुतः १। प्रतिः 

षेधात् पूवलिङ्गानाम्,-“यदि अच्रिषटोमो जुद्धीति, यदि 

उक्श्यः परिधिमनक्ति न जुद्धोति- इति दोमाभावद्शेनं न 
स्यात्। प्रापे निमित्ते वचनप्रामाण्यात् सामानविभ्े॥ 

ख. गुखविशेषादे कस्य व्यपदेशः ॥ ४७ ॥ (आ° नि०)॥ 

भा. चथ यदुक्त --खपदेशः- दति। रएकस्येवाधिछलतस्य यथोक्तेन 
न्यायेन अयमनधिक्घतेन गुणेन व्यपदेशः, अग्रिटोमयदणच्चानु- 
वाद्ः-इति॥ (३।६।९६९ अ) ॥ 

इति शओ्रोश्वरखामिङ्तौ मोमां साभाष्ये तुतीयस्याध्यायस्व 
षष्ठः पाद्ः॥ 



३ अध्याये ७ पादः॥ २८७ 

ल वीये अध्याये सप्तमः पादः॥ 

णर 

बह्दिरादीनां दश्पौगेमासतदङ्नोभयाङ्ताधिकरणम् । 

ख. प्रकरणविशेषादसंयुक्तं प्रधानस्य ॥१॥ (पू०)॥ 
४ € € क 

भा. स्तो दशेपूणएमासौ, त्र वद्िवदिधमाञ्च, तथा वेदिवदि- 
€ ~ किं € ५ हेरादि ट 

धमाख। तच सन्देहः, किं बद्िरादटयो बहिरादिधमाख 

प्रधानस्य उत अङ्गप्रधानानाम् ?-इति। किं तावत् प्राप्तम्? 
--“प्रकरणविशेषात् असंयुक्तं प्रधानस्य, प्रधानस्य एवन्ञातीयका 

चधमाः। कस्यात् ?। प्रकरणएविशेषात्, प्रधानानां हि प्रकरणं 

नाङ्गानाम्, मकरणेन च एषां सम्बन्धः, तस्मात् प्रधानस्य ॥ 

ख. स्वेषां वा शेषत्वस्यातत्मयुक्तत्वात् ॥ २ ॥ (सि) ॥ 

सवेषां वा अङ्गप्रधानानाम् इमे धमाः, न अच ओेषत्वं 
प्रकरणात् भवति, उपकारलच्तणं हि तत्, यत् यस्य उपकरोति, 

तत्तस्य शेषभूतं, स्ववां च अङ्गपधानानाम् इमे धर्मा उप- 
कुवेन्ति। कथम् अवगम्यते १। वाक्यात्, "वेद्यां हवींषि चासा- 
दयति- इति इविमा चं वाक्यात् गम्यते, प्रधानहवींषि प्रक- 
रणात्, वाक्छं च प्रकरणात् बलोयः, तद्प्रात् वद्दिषि दवींषि 
असाद्यति-इति। 

“अह यदि प्रकरणे वाक्येन बाध्यते, लोकेण्पि बद्िषाम् इमे 
धमा उक्ता भवन्ति। (तत्र को दोषः?। सवच धमाः कत्तव्याः 

मराभरुवन्ति"। उचते, प्रकरणात् दंशपूणमाखयोः उपकारका 
एव--दूति गम्यते । तस्मात् लौकिकेषु न कन्तवयाः । 

“एवं चेत्, अङ्गान्यपि न दशपूणमसशब्दकानि, तस्मात् 
तेष्वपि न भाभुवन्तिः। उचयते,-यद्यप्यङ्गानि न दशपूणमास- 
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भा. शब्दकानि, दपूणमासयोः उपकारकाणि, र्षु क्रियमाणा 

भा. ष्क) 

भा. 

भा. 

ना. 

धमाः दशेपृणेमाखयोः उपकरिष्यन्ति। तस्मात् अङ्गपरधानेषु 
कत्त्ाः--इति ॥ 

आराद्पीति चेत् ॥३॥ (आ०)॥ 

पिण्डपितयक्ञे्पि वद्धिः धर्मेयुज्येत, सोप्पि दाते बह्िषि 
वेते, तस्य चापि बद्धिषास्ति प्रयोजनं, तदप्याराच्छ्टधमेवत् 
स्यात् ॥ 

न तत् वाकं हि तद थेत्वात् ॥ ४ ॥ (आ नि) ॥ 

न तस्य बद्दिरेतैधर्मैधमेवत्, वाक्यं दि एकं दशेपृणेमासाभ्यां 
सद धमाणां, तेन दरथेपूणमासयोः उपकारका धमाः यत् दश- 
पूणेमासा्थें, तच भराभ्ुवन्ति, नान्य । तस्मात् पिण्डपितृयज्ञ 
बदिषो न भविष्यन्ति ॥ 

लिङ्गदशनाच्च ॥ ५ ॥ (हे०)॥ 

लिङ्क भवति,--एवमा ह, स॒वे ध्रुवामेवायेऽ्भिधारयति, 
ततो हि प्रथमावाज्यभागौ यच्यन् भवति--इति अभिधार णस्य 
ओआज्वभागार्थतां दशेयति ॥ (२।७।९ अर) ॥ 

खामिसंस्काराणं प्रधानाथताधिकसर्णम् | 

फलसंयोगान्तु स्वामियुक्तं प्रधानस्य ॥ & ॥ 

ज्योतिष्टोमे केशग्मश्रणोवपनं पयोव्रतानि तपञ्ाम्नातानि, 
तेषु सन्दे हः किम् अङ्गप्धानाधानि उत ्रधानाधानि?। 
किं तावत् माप्नम् १-अङ्गपधानाथोनि- दति पूवण न्यायेन 
परा्षम् । 



भा. 

३ अध्याये ७ पादः॥ ३८९ 

एवं प्रापे ब्रूमः,ः--खामियुक्गमेतत्, तस्मात् प्रधानस्य। 
कस्मात् 2 फलसंयोगात्, परुषस्य यागेन अयं सम्बन्धः, - 

यागोग्पवेस्य दाता, परुषः प्रतियद्धोता । “नन् अपरोप्प्यस्ति 

सम्बन्धः, - यागो निवेत्यः, प्रुषोग्मिनिवत्तकः-इति। फलेन 

त सम्बन्धो भविष्यति--इत्येवमथः परुषः अयते, न हि यागं 

स साधयति, यागः सत्तया संभंत्स्यते -इति। किमिति तहि 

ना. 

निवत्तयतः फलं भवति !-इति। संस्काराश्च संसकुवन्ति- - 
इत्यु चन्त, यत् तस्य संसकत्त यस्य म्रयोजनं, तच सामथ्यं 
जनयन्ति- इति, फलं च ग्रहीतुम् पुरुषस्य प्रयोजनं, न याग- 
मभिनिवेत्तंयितुम्। तस्मात् ये पुरुषसंखारास्ते युरुषं फल- 
प्तियदणसमथं कुवन्ति, न यागनिट त्तिसमधेम्। ‹अआ ह, यदि 
यागनिर्हत्तौ न सामथ्यं जनयन्ति, कथं तद्धि यागधमास्ते 
भवन्तिः। उचते,-यागस्य खां साधयतः साहाय्ये वतन्ते । 
कञ्च तस्य खाथेः?। यदस्य कत्ता फलेन सम्बभ्यते। तस्मात् 
खामिसंस्काराः म्रधानाथाः-इति॥ (३।७।२ अ०) ॥ 

सौमिकवेद्यादीनामङ्प्रधानोभयाङ्ताधिकरणम् | 

चिकौषया च संयोगात् ॥ ७ ॥ (पूर) ॥ 
ज्योतिष्टोमे जयते, षर् चिंशत्मक्रमा प्राचो चतुंशतिरथेण 

विंशत् जघनेन इयति शच्यामद्े-इति। तत्र सन्देहः, 
किमेषा वेदिरङ्गभधानाथा उत प्रधानाधा?- इति। किं 
तावत् प्राप्तम् {चिकीषेया च संयोगात् प्रधानाधा-इति। 
का चिकीषा१। इयति शच्यामद्े- इति। यत् चिकीर्षितं, 
तस्य अथनेषा शरूयते,“ शच्यामद्े अस्यां कत्तम् इति 
प्रधानं च तस्य चिकोषितं न अङ्गानि, प्रधानं हि फलवत् 
न अङ्गानि। 
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भा. 

भा. 

च्च. 

भाः 

“अद्य ञअङ्ग(निन चिकोषिंतानि, किमर्थे कियन्ते ४-- 
इति। उचते,-अचिकीषिंतान्यप्यङ्गानि क्रियन्ते, यद्यपि 
तानि न चिकीष्येन्ते, तथापि तैरचिकीर्षितैरन्यिकीर्ष्यते । 
तस्मात् तानि क्रियन्ते इति, यत् चिकोषितं, तस्य वेदिः। 
तस्मात् मरधानाथति (स्थितं तावद प्यवसितम्*) ॥ (३। । 
२ अ०) ॥ 

अभिमश्नस्याङ्पधानोभयाङ्कताधिकरणम् ॥ 

तथाभिधानेन ॥ ८ ॥ (पृ)॥ 

स्तो दपूणमासौ, तच अयते,“ चतुद्धा्रा पौणमा सीममि- 
ग्टशेत्, पञ्च होता अमावास्याम्†- इति। तच सन्दे हः किम् 

चङ्गप्रधानाथेम् अभिमशनम्, उत प्रधानाथेम् -इति। किं 
तावत् प्राक् १--प्रधानाथम्-इति, प्रधाननामधेवच्च एतत्, 
-पौणमासो अमावास्या-इति च। तस्मात् प्रधानस्याभि- 
मशेनम्- इति॥ 

तदक्ते तु फलशरुतिस्तस्माल्सव्वचिकौषा स्यात् ॥ ९ ॥ 
(प्रव्ध{धिकरणस्य सि°) ॥ 

(स्थितादुत्तरम्)। यदुक्त पधानं चिकीषितं न अङ्गानि, 
तस्मात् प्रधानस्य वेदिः-इति, तन्न, ^ तद्युक्ते फलश्रुतिः" साङ्गात् 
फलं शरूयते, तस्मात् साङ्गं चिकोधितं । यद्यप्यङ्गानि न चिकी- 

[ पि 

*#* अस्य सिद्धान्तः पसाधिकरणप्व्येपच्त पद् नान्तरं श्म सूते 

द शितः | 

{ एधिवी होतेव्यादिको मनः चतुरता । अभिर्होतेत्यादिको 
मन्द्रः पञ्चदोता इति माञ्वः॥ 



२ अध्याये ७ पादः ॥ २९९. 

भा. विंतानि, तथापि वेद्यां कत्तवयानि; अन्यथा न साङ्गं वेद्यां 
छतं भवति॥ 

ख. गुणामिधानात्सव्वाथमभिधानम् ॥ १०॥ (सि°)। 

भा. यदुक्त प्रधाननामत्वात् पौणेमासीश्ब्दस्य अमावास्या- 
शब्दस्य च, म्रधानदहविषाम् अभिमशनम्--इति। नेतटेवम्, 

चङ्गहविषामण्यमिमशेनं स्यात्। कुतः १। गणाभिधानात्, गुणो- 

ग्मिमशेनम्- इत्यभिधानं भवति । कतमत् तद्मिधानम्१। 
यत् गुणोग्मिमशेनम्- इति ब्रूते। पौणमासीममावास्याम्-- 
इति च दितीयान्तम् पौणमास्वथेम् अभिमशनं कन्तव्यम्, अमा- 
वास्याथमभिमशनं कत्त यम्-इ ति, अतो यचच यच करियमाणं 

` पौणेमास्याममावास्यार्यां वोपकरोति, तच त कत्त्म् ; यत् 
यत् पौणमास्याममावास्यायां वाभिसम्बध्यते, साच्तात्, प्रणादा 

वा, तच ततर क्रियमाणं तयोः उपकरोति । तस्मात् म्रधान- 

हविषाम् अङ्गदविषां च कत्तव्यम्- दति ॥ (र। ७ । ४ अ०) ॥ 

दीच्तादच्तिणयोः पधानायेताधिकरणम् ॥ 

ख. दौक्षादशिणन्त॒ वचनात् प्रधानस्य ॥ ११॥ 

भा. ज्योतिष्टोमे दीच्ताः श्रयन्ते“ तिखो दी्ताः- इति, तथा 

दक्िणाः शूयन्ते“ तस्य दाद्श्शतं दक्तिणाः- इति । तच 
सन्दे दः, किं दीच्तादच्छिणम् च्रङ्गप्रधानाथेम्, उत प्रधाना- 

नाम्-इति। किं प्राप्षम् १- पुरुषाणाम् अङ्गप्रधानार्थत्वात् 
दौच्ादक्तिणस्य अङ्गपधानाधता-द्ति। णवं मति बूमः, 
दीत्तादक्िणं भरधानस्य। कुतः १। वचनात्, वचनं हि भवति, 
--^ दोत्ाः सोमस्य, दक्िणणः सोमस्य- इति, न हि वचनस्य 
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भा.अतिभारो नाम कचित्। तस्मात् दोत्ताद््िणं वचभात् 

च्च. 

म् | \ + 

भ 7 

सोमस्य-इति। 

निरृत्तिदश्नाच्च ॥ १२॥ (यु०)॥ 
निदत्त दीत्ताणं दशयति। कथम् १। “अध्वया यत् 

पस्पुना अयाक्तोरथ कास्य दौत्ता१ इति यत् षरढोतारं 

जुद्धोति सास्य टोत्ता- इति असत्यामपि दीक्ता्यां वचनं 

भवति। तस्मात् अङ्गानां दत्ताद् ल्तिएम्-इति॥ (२।७। 

५ अ०) ॥ 
=-- ~ -------~ 

न~ 0 पि 
अन्तव्वेदयुपानङ्गताधिकरुणम् | 

तथा यपस्य वेदिः ॥ १३॥ (पू०)। 

अस्ति ज्योतिष्टोमे पुः अभ्रौषोमोयः,- श्यो दी्तितो 

यदग्रीषोमोयं पसुमालभते--दइति। तत्र यूपं ्र्लत्य शयते, 

--“वच्रो वैयूपो यदन्तवदि मिनुयात्तन्निदंदेत्, यत् बदिवद्य 
नवस्द्ुः स्यात् अङ्घमन्तवदि मिनोति अद्ध वह्िवदि अवरुद्धौ 

भवति, न निदेहति- इति । 
तत्र सन्दे दः, किम् अन्तवेदि-इति यूपाङ्गभावन वेदिः 

उपदिश्यते, उत अङ्खमन्तवंदि द्धं बहिवेदि-इति देश- 
लच्षणार्थम् उचते ?-इति। कथम् यूपाङ्गभावेन कथं वा 
देश्ल क्षणा !--इति। यदि यूपाद्धंस्य वेद्यन्तरस्य च सम्बन्धो 

विवक्ितः, एवं वेदि सम्बद्धो युषः क्तव्यः, ततो यूपाङ्गभावेन ; 

अथय यस्मिन् देशे मीयमानस्य अङ्खं वेद्यभ्यन्तरेण्डं च बह्धिः, स 

देश उप दिश्यते, ततो देशलत्षणा । 

किं मराप्तम् {--^तथा यूपस्य वेदिः, यथा दौच्वाद्तिणं प्रधा 

नस्य, तथा यूपस्य वेदिः, तथा यूपो मातव्यः, तथा मोयमानस्य 



३ अध्याये ७ पाट्ः॥ ३९३ 

भा. अदं वेद्यभ्यन्तरे भवति । एवं वेदिश्च॒तिरप्यनुयदीष्यते, इतरथा 
वेदिशब्दो लच्तयेत् देशं, अतिलक्षणाविश्ये अुतिन्यास्या न 
लच्तणा। तस्मात् यूपाङ्गभावेन वेदि निदिश्यते ॥ 

ख. द् शमां वाऽशिष्येणेक वाक्यत्वात् ॥ १४ ॥ (सि) ॥ 

. देशमात्रं वा वेदशब्देन ल च्यते न वेदियूपाङ्गम्। कुतः ?। 

“अशिष्येण एकवाक्यत्वात्, °अद्धं मन्तवदि मिनोत्यङं बद्धिवदि 
- इत्येतेनेकवाक्यता या, सा शासितवयेन, यदि दे शल चणा, अथ 

यूपाङ्गभावेन वेद्या निद शः, ततो न शासितव्यो ब्धिविदिनिदेभो 
भवति; वेद्यां यूपस्य चङ्गभावेन उपदिश्यमानायाम्, अङ 

बद्िवदि- इत्ये तदुचार्यमाणं न कस्छिंञित् उपकारे वर्तते । 
अथ बद्धिवदिरेशमपि यूपाङ्गभावेन उपदिशेत् वाक्च- 

म्भियेत। तस्मात् युपाङ्गभावेन वेदा निदशे बदहदिरदिशब्दः 

सवधा न शासितव्यः। यदि तु देशलक्षणा, ततो विशिष्टे 
देशे लच्यमाणेःवश्यवक्त्यो ब द्िविदिशब्टो भवति, अनुचमाने 
वेद्यभ्यन्तरे यस्िन् कस्मिंश्च मदेशे यूषः- इति गम्यते। अथ 
युनबहिवदिशब्दे यमाणे, यतर स्खिन्दे श मीयमानस्य अद्धम 

अन्तवेदि डं बद्िवदि, स देशो लच्तयितमिष्टो भवति, स च 
बद्धिवदिशब्देन विना न शक्यते लच्तयितुम्-इति, अवशयं 
शासितव्यो भवति तस्मात् देशलत्तषणा-इति॥ (र२। ७) 

` ईअर)॥ 
.----- 

हविद्धानभ्य सामिधेन्यनङ्गताधिकरणम् | 

ख. स्वामिधेनोस्तदन्वाहरिति हविर््धानयोवचनात् 
सामिधेनीनाम् ॥ १५॥ (प॒०)॥ 

भा. ज्योतिष्टोमे श्रयते,“ उत यत्सन्न्ति साभिधेनीस्तदन्वाड्ः 
6 
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भा.- इति, विद्धा नयोयस्मिन् दविद्धाने सुन्वन्ति, तत् सामि- 

भा. 

घेनीमिः सम्बन्धयेत्*- इत्यथेः। तत्र सन्देहः,-- किं साभि- 

घेनीनाम् अङ्गभावेन इविद्धानं चोद्यते, दविडानविशि्टाः 
सामिधेन्योगनुवक्ताः, उत विद्धानेन अमूषामनूच्मानानां 
देशो लच्यते !-इति। किं तावत् भाप्तम् {सामिधेनीनाम् 
अङ्गत्वेन हविद्धानं चोद्यते,- यस्मिन् इ विद्धाने स॒न्वन्ति, तत् 
सामिधेनीमिः सम्बन्धयेत्- इति, तेन इ विद्धा नसम्बद्धाः सामि- 
धेन्योम्नुवक्तवाः - इति वचनात् सामिधेन्य ङ्गभावे सति हवि- 

द्वानश्चुतिः अनग्रहीष्यते, इतरथा देशं लचयेत्-इति । 
तस््ात् सामिधेन्य ङ्गं हविद्धानम्॥ 

. दे शमां वा प्रत्यकं दयथकम्पर सोमस्य ॥ १६॥ (सि°)॥ 

दे शलच्तणा्थं वा एतत् उचते,--यसख्िन् खन्वन्ति, तस्मिन् 
देशे सामिधेन्योगनुवक्तव्याः- इति, मत्यं हि अथकमं सोमस्य 
तेन क्रियते,-द्क्िणि दविद्खाने सोममाखादयति- इति, 

सोमासाद्नाथं तावदेतत् उपादेयम्, सामिधेन्योण्पि चभ्रि- 
समिन्धनाथेम् उपादेयाः- इति ; इ ह त्वेतावत् श्यते,--यस्य 

ह विदधानस्य समोपे सुन्वन्ति तत्सम्बद्धाः सामिधेन्योग्मि चअ्ि- 
समिन्धनाधम् उपादेयाः- इति, ततर न ज्ञायते, किम् सामि 
चेन्यः सम्बद्धाः इ विधानस्य उपकुवेन्ति ? किम् ह विधानं सामि- 
घेनीनाम् ?- इति ; तदुचगते,-- सामिधेन्यस्तावद्धविद्धानस्य न 
उपकुवन्ति, न ह तावत् विधोयन्ते,-सामिधेन्योग्नुवक्तयाः-- 
इति। किम् तदि -हविधानविशेषसम्बन्धः तासां विधौयते, 

# हविडानमणर्डपगतयोदच्तिणो त्तर भागयं रदस्थितयोहेविद्धाननाम- 
ॐ च्तिग य 

कयोः एकटयोमध्ये दचत्तिण एकटमच्र यत्तच्छ्ब्टाभ्यामभिध्ीयते। तस्य 
+~ ७ [न & 

समीपे सोमस्छाभिषवः। उतेत्ययं णर्टोंऽचयण्ब्दाथ वत्तते इति माघवः॥ 



३ अध्याये ७ पादः ॥ ३९ भ 

भा.न च अविह्ितम् चङ्ग भवति, नाप्येवं विधीयते, इविधानमा- 
सामनुचमानानां उषादातब्यं सम्बन्धयितुम्- इति। कथम् 
तद्धि !--ह विधान विशेषसम्बन्धो सामिधेनीनां थते, इवि- 
धानसम्बन्धो विधीयते, न च साभिधेनोसम्बन्धो ह विधानस्य 
भराप्तः, यो विशेषाथेमनूदयेत । केन तद्धि विधानस्य सम्बन्धः १। 
अत्यन्त हि अथेकम सोमस्य, न तु सामिधेनीकमे मत्यत्तं 
विधानस्य । भवति तु देशस्य सामिधेनीसम्बन्धः, “अपरेण 
वेदिम् इति दोतुरशो लच्तितः, स उत्तरस्य द्च्िणस्य वा 
विधानस्य समासन्नः, तत्र यत्' सुन्वन्ति, तदन्वाङ्गः- इति 
उपपद्यते वचनम्। तस्यात् दे श्लच्षणाथे ह विधानग्रह्णम् । 

^अथैवमभिसम्बन्धः कस्यात् न भवति !--यस्िन् विधाने 
सुन्वन्ति, तस्य विधानस्य सामिधेनी सम्बन्धः-इति'। नेवं 
शकम्, णवं दावो विधातव्यौ भवतः, हविधानसम्बन्धो 
ह विधानविशेषसम्बन्धश्च, तच वाकयम्मिद्येत। तस्मात् नैवम् 
अभिसम्बन्धः--इति। 

खः समाख्यानं च तदत् ॥ १७ ॥ (यु°)॥ 

भा. समाख्यानं च तददेव भवति, यथा अद्मामिन्याय उपदिष्टः, 
© £ ॐ 

--सोमाथेम् हविधानम्- इति ॥ (३। ७1 ७ च) ॥ 

अङ्गानामन्यद।\रानद्ानाधिकरणम् ॥ 

ख शास्त्रफलं प्रयोक्तरि तल्लक्षणत्वात् तस्मादयं 
प्रयोगं स्यात्॥ १८॥ (पु०)॥ 

भा. इह कमाणि उदाहरणम्, “अचचिद्दोतं जुह्यात् खगेकामः', 
“दशपूणमासाभ्यां खगेकामो यजेत, “ज्योतिष्टोमेन खगेकामो 
यजेतः- द्रति । त्र सन्दे हः+-किम् एतानि कमाणि खयम् 
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भा. अनुष्टातव्यानि, उत चरचोत्सगमाचं खयं कुयान्, शेषमन्यः सर्य । 

भा. 

# २३ 

भा. 

वा, उत शेषमन्यः एव ?-इति। किं प्राप्षम् {खयं प्रयोगे 

स्यात् ।' कुतः १। यतः खयं-म्रयुज्ञानस्य फलं भवति । कथम् , 

अवगम्यते १। ˆ तलत्तणएत्वात्, शब्दोगस्याथस्य ल्त, -खयं-- 
# 1 

॥ 

प्रयुज्ञानस्य फलं भवति- इति । कतमः स शब्द्; ?। खगकामो 
यजेल- इति, यः खं कामयते, स एवोचते,--यागे कत्ता ¦ 
भवन् फलं साधयेत् इति, साङ्गे च कत्ता भवन् फलं प्राप्रोति, । 
तस्मात् खयं प्रयोगे स्यात् ॥ 

` उत्सग तु प्रधानत्वात् शेषकारी प्रधानस्य, तस्यात् 
अन्यः स्वयंवा स्यात् ॥ १९ ॥ (पू०)॥ 

उत्सगं प्राघधान्यमस्ति। कथम् ?। य उत्सभै करोति तेन 
सै छतं भवति । कथम् १। परिक्रय उत्सगः, तेन च्रानताः सर्वै 

कुवेन्ति। तस्प्रात् यः परिक्रयं करोति तेन खयमेव सव छतं 
भवति। तस्मात् उत्सगमाचं खयं कुयात्, शेषमन्यः खयं वा ॥ 

अन्यो वा स्यात् परिक्रयास्ानादिप्रतिषेधात्प्र्यगा- 
त्मनि ॥ २०॥ (सि०)॥ 

शेषस्यान्य एव स्यात् कन्ना । कुतः १। परिक्रयस्याम्नान- 
त्वात्. पुरुषानतिप्रकारेषु बज्षु ्राभेषु परिक्रयो नियतः। 

तस्मात् परिक्रयेणानतिः सव पदाथाः कत्तैयाः- इति, विभ्रति- 
षिद्धश्वात्मनि परिक्रयः। यदि खयं कुयात्, अपरिक्रीतेन छतं 
स्यात्, तच परि क्रयाम्नानानथंक्यम्, अट्ृष्टाधा वा अ्रतिज्ञायेत ! 
तस्मात् अन्यैः परिक्रीतेः शेषाः पदाथाः कत्तवयाः- इति । 
उत्से तु खयं कुवता स्व खयं छतं भवति ॥ (३। ७ । ठ अ०)॥ 



३ ध्याये ७ पादः॥ ३९ ७ 

परिक्री तानाखत्िजां सद्धं पाविश्ोषनिथमाधिकरणम् । 

क ट ४ 1 [प 

ख. तचाथाक्लेपरिमाणं स्याद्नियमोऽविशषात्॥ 
२१॥ (पू०)। 

भा. तच तैः परिक्रीतः कत्तथेषु अनियमेन कतेपरिमाणं स्यात् । 
कुतः १। अविशेषात्, न कतु परिमाणे विशेषः कथिदाम्नायते ; 
अथन तत्परिमाणं, यावद्धिरसौ इतिकत्तव्यता निवत्ते, तावतो 
चीत ॥ 

ख. अपि वा खृतिभेदात् प्रतिनामधेयं स्युः ॥ २२॥ 
(सि०)॥ 

भा. यावन्ति कत॒नामधेयानि कमणि अयन्ते, - तावन्तो वरीतव्याः 
भिद्यन्त, तानि च नामधेवश्रवणानि,--“तान् पुरोग्ध्वयं विभजति, 
मरतिभरस्थाता मन्थिनं जुद्दोति, नेष्टा पलोमभ्युद्ायति, उन्नेता 
चमसान् उन्नयति- डति, तथा, “प्रस्तोता प्रस्तौति, उद्भाता 

उद्गायति, भ्रतिदत्ता प्रतिद्रति, सुब्रह्मण्यः सुब्रह्मण्यामा इ, 

योता भातरमुवाकमनुब्रते, मेचावरुणः प्रेष्यति, चानुचा ह, 
अच्छावाको यजति, य्ावस्तुत् ग्रावस्तो्ीयामन्वाद--एतावद्धिः 
कर्मणि भरयोजनं, तेन तिग्वश्यमेतानि वथारुतानि कन्तुम् वरी- 
तव्याः, एतद्यतिरिक्तोगन्यः पदाथा न विद्यते, योण्पि वाक्येन 
नोपदिष्टः, स समाख्यया गम्यते। तस्मात् एतावतो इणीत- 

इति॥ 

ख. रकस्य कम्परभेदादिति चेत् ॥ २२॥ (आ०)। 
भा. रण्वं चेत् प्रतिज्ञायते,-ण्तावतो दणोतेति, तन्न, यो यः 

तत्कमं करिष्यति-इति सङ्करुपते, स स तत्तच्छब्टाभिधेयो 
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भा 

भा. 

(1 

भवति, एकोपि बहन पदाधान् कतम् बह्भमिनामधेयेः उचत, 

तस्यात अनियमः॥ 

नोत्पत्तौ हि ॥ २४ ॥ (आरा नि०)॥ 
नैतदेवम्, उत्पत्तौ पुरुषाणाम्, उत्पाद्यमानेषु पुरुषेषु नाम- 

धेयानि भिद्यन्ते, “ब्राह्मणं द णीते, दोतारम् ठणौते, उद्धा- 
तारम् णीते, अध्वयू' णीते इत्येवमादि ; तस्मात् कमणि. . । 

तिरेवंनामकैः प्रयोजनम्. अवष्यन्ते वरीतव्याः। तस्मात् एषां 
वरणे सङ्गत्तनं न विधिः। प्रयोजनस्य अभावात् न अनुवादः। 
न वेदे तावन्तो वरीतव्याः- इत ब्रुयात्, अनथेकमेव स्यात् 
शक्तोति चेद् प्रत्याययितुम् सद्ुाविशेषम् ; तस्मात् वः सह्कया- 
विशेषो एषां प्रतोयते तदथेमेतदचनम्। तस्मात बोडश कन्नारो 
वरीतव्याः, सोमः तावत्कदकख स्यात, एवं दशपृण्मास्योरपि।॥ 

(द३।७। < अ०)॥ 

~ 

। प 

चमसाध्वयुणां एयक्ताधिकरणम् | 

चमसाध्वयवश्च तैव्यपदे शत् \ २५ ॥ 

सन्ति ज्योतिष्टोमे चमसाध्वयेवः,--“चमसाध्वर्यन् णोत - 
इति। तेषु सन्देहः,--किम् एषामन्यतमः, उतेतेभ्योग्न्ये १ 
इति । किं तावत् प्राप्तम् १--एतावतां सङ्कत्तनात् एषाभेवान्य- 

तमाः; इति माते ब्रमः, चमसाध्वयेवञ्चापरे भवेयुः तेभ्योग्न्ये 

-इति। कतः १। ^ तैब्येपदे शात्, तैः परिगणितैरेषां यपदेशो ` 
भवति,-- मध्यतःकारिणां चमसाध्वयेवो, इहो्रकाणां चमसा- 

ध्वयवः-इूति। \ 

ननु ये एव प्रहतास्ते चमसाध्वयेवो भवेयुः"। नइति 
बमः। कुतः ?। “व्यपदेशात्, (मध्यतःकारिणां चमखाध्वयवो 



२ अध्याये ऽ पादः ॥ ३९९. 

भा. दोचकाणां चमसाध्वयवः'- इति, षष्टी सम्बन्धे सति भवति; 

ऋत्वि गिस्ते व्यपदिश्यन्ते, ऋत्विजः तेषां खामिनो न यज- 
मानः, यजमानपुरुषेभ्यस्च एतेन्न्ये- इति नः प्रतिज्वातम्, न 

यजमानेन चमसाध्वयेवं क्तुम् वरोतव्याः, ऋत्विग्भिस्ते वरी- 
तव्याः-इति। अपि च, एषाम् उत्पत्तिवाक्ये एव भेदः, 

 (चमसाध्वयृन्दणोतः--इति ॥ (३। ७ । ९० चअ) ॥ 

भा. 

भा. 

चमसाष्वयुणां बड्गत्वनियमाधिकरणम् ॥ 

उत्यत्तौ तु बहुश्रुतेः ॥ २६। 
तेष्वेव सन्दे हः,--किम् अनियमःः--एको दौ बहवो वा, उत 

बद्व एव !-इति। अनियमः- इति प्राप्ते उचते, बदवः-- 

दरति। कुतः !। उत्पत्तौ बज्गश्ुतेः, चमसाध्वयवः- इत्येषाम् 
उत्पत्तौ बज्खतिभवति, तस्मात् बहवः-दति॥ (३। 

९९ अर) ॥ 

चमसाध्वयृणां दशसङ्कु {नियमाधिकरणम् ॥ 

द् शत्वं लि ङ्द शनात् ॥ २७ ॥ 

` ज्योतिष्टोमे चमसाध्वयेवः, ते च बदवः- इत्युक्तम् । कियन्तो 
बहवः- इति सन्देहे चयः, बङवचनसामथ्यात्- इति भा 
ब्रमः,“ द शत्वं लिङ्कदश नात्", ते दश भवेयुः, तथा हि लिङ्ग 

` ज्योतिष्टोमविकारे दशपेये श्रयते,“ दश चमसाध्वयेवो दशदश 
4 =. + न 

एककं चमसमनुसपन्ति-इ ति, एतस्मात् कारणात् दशपेयो 

भवति'- इति ब्रुवन् दश चमसखाध्वयेन् दशयति, यदि अयो 
भवेयुः, एतदभेनं नोपपद्येत । तस्यात चन् अतीत्य एषा 
सहा, यदि च दश न भवेयुनापपद्येत एतदशेनं ! तस्मात् 



8०० मोमांसा-दश्रने 

भा.भवन्ति दश, दश चेषां खामिनः। तस्यात् म्रयोजनभावात् 

दशसङ्कयोपादोयते,* तस्यां च उपादौयमानायां अपरापि 
सद्या अनुग द्यते, तेनापि दश भवेयुः ॥ (२।७।९२ अ) ॥ 

प्रमितुरणटखक्वाधिकरणम् | 

ख. शमिता च शब्दभद्ात् ॥ २८ ॥ (पृ०)॥ 

भा. अस्ति शमिता, {शमितारं उपनयोत-इति। स किं 

सङ्कोत्तितानामन्यतमः, उत अन्यस्तेभ्यः १ इति। किं आप्तम्? 
-तेषां वरणे सङ्गोत्तनात्, तेषाम् अन्यतमः, इति प्राप्ने उचते, 
“शमिता च शब्दभेदात्. शब्दो भिद्यते,--एवंसंज्ञकेन इदं 
कमं कत्तव्यम्- इति, तस्मात् एवं संज्ञक उत्पाद यितव्यः। अस्य 
सङ्कोत्तनात् सह्या विड ्िगेम्यते, तस्मात् चन्यः शमिता स्यात्। 

अपि च, "लोमा चोद्धं वेकत्तनं च शमितुः तत् ब्राह्मणाय 
दद्यात् यद्ब्राह्मणः स्यात्- इति अनब्राह्मणाशङ्गा भवति, सा 

ऋत्विजि नोपपद्यते ॥ 

ख. प्रकर्णादोब्पच््यसंयो गात् ॥ २८ ॥ (स्ि°)॥ 

भा. सत्यं सङ्खया वि ्खिगम्यते, न तु उत्पद्यमाने षु. या त्वनुल्पत्ति- 
स्तेषु गम्यते, तच एकस्य कमभेदात्--इल्ये वमप्यवकलर्पते। यत्त॒ 
उक्तम्,--अन्राह्मणाशङ्का भवति--इति, यजमानाभिप्राया सा, 

-यदि अन्राद्यणो यजमानः स्यात्-इति। “ननु, यदि 
ब्राह्मणः स्यात्--दइति प्रतः शमिता सम्बध्यते'। उचते,-- 
शमयति- इति शमिता, यौगिक एष शब्दः प्रज्तेष्वप्यवक- 

रुपते। शामित्रमप्याध्वयवे समाम्नानात् अभ्वय्युणा कन्तव्यम् । 

# प्रयोजनाभावात् न दशसद्धु्रा उपचौयते इति का० सं° प० पाठः॥ 



रे अध्याये ७ पादः॥ ४०९. 

भा. त्यात् शमनात् अध्वयुः शमिता, एवं सति अप्रकतो यजमानः 
सम्बध्यते ॥ (२ । ७ । ९२ अ) ॥ 

उपगस्याटधक्काधिकरणम् ॥ 

५ 

उपगाश्च लिङ्गदशनात् ॥ ३०॥ 

ज्योतिष्टोमे सन्तु्रपगा नाम, ते शब्दभेदात् सद्भावं 
मत्याययन्ति- इत्यध्वरवादिभ्योगन्ये- इति भे बूमः,- तेषा- 
मेव केचित्स्युः- इति । कस्मात् १। उत्पत्तौ परिगणनात्, यौगि- 
कत्वा शब्दस्य । लिङ्गमिदं भवति,- न अध्वयूरषगायेत्-- 

इति, यद्येभ्योगन्ये भवेयुनाध्वयुम् प्रतिषेधेत् ! अग्राप्त्वात् । 
यतस्तु प्रतिषेधति,--अतोग्वगच्छामः,- उत्पत्तौ सद्खोत्तिताना- 
मेवान्यतमः- इति ॥ (३।७।९४ अ०)॥ 

सोमविकरतः एयक्त्वाधिकरणम् ॥ 

विक्रयो त्वन्यः कमशोऽचोदितत्वात् ॥ ३१ ॥ 

अस्ति सोमविक्रयो तच सन्देहः स किम् अध्वयवादीनाम् 
अन्यतमः, उतेभ्योऽन्यः !-इति। किं मराप्तम् १- तेषां सद्गोत्त- 
नात्, तेषाम् अन्यतमः- इति प्राते बूमः, -“ विक्रयो त्वन्यः 
स्यात्--इ ति, विक्रयो न चोद्यते क्रयस्ो द्यते, तत्र अथादिक्रयः, 
ज्योतिष्टोमस्य च पदाथान् कत्तम् अध्वयवादय उत्पाद्यन्ते, न तु 
विक्रयो ज्योतिष्टोमस्य यते । तस्मात् न अध्वय्वादोनामन्य- 
 तमः-इति॥ (३।७।९५अ०)॥ 
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ऋत्विगितिमाख्रो ऽसव्वेगामिताधिकरणम् ॥ 

ख. कम्पमकाय्यीत् सव्वषां ऋ त्विक्तमविशेषात् ॥ ३२॥ 
(प०,॥ 

भा. ये एते पुरुषा ज्योतिष्टोमस्य शूयन्ते, ते किं सव एते ऋत्विजः, 
उत केचित् एषाम् ?-इति। किं माघम्,-सखवं। कुतः १। ¦ 
ˆ क्मकायात्, सव यागस्य साधनं कुवन्ति, तस्मात् सवं ऋतौ 
यजन्ति, ये च तौ यजन्ति ते उल्विजः, न क्िदिेष 
अओ्रोयते,- इमे एव तौ यजन्ति-- इति ऋत्विजः, इमे न 

-दति। तस्मात् सवषाम् रत्विक्वम्। 
ननु यरिसद्कया अयते, -‹ सौम्यस्य अध्वरस्य यज्ञक्रतोः 

सप्तदश ऋत्विजः इति उचते,--परिस्कुयायां बहवो 

दोषाः सन्तीति, अवयुत्यवादोग्यं भविष्यति ॥ 

ख. न वा एरिसह्भुमानात् ॥ ३२ ॥ (सि०)॥ 

भा. नवा सवं। कस्मात् ?। परिसङ्कयानात्,-णवं हि शरूयते, 
“ सौम्यस्य अध्वरस्य यज्ञक्रतोः सप्तदश खत्विजः'- इति, स 

एष न विधिः, ब्तराणं प्राप्तत्वात्, न अनुवादः, भ्रयोजना- 
भावात्, न चेत् परिसङ्कयापि, चा नधेक्यमेव स्थात् 

“ननु परिसङ्कयायां खाथद्ानं पराथेकर्पना भ्राप्ताधञ्च। 
उचते, खां दानम् अदोषः मराप्तत्वात्। पराथैकरुपना चं 
मत्ययात्। कथं १। बन्हनाम् उत्विक्लो ञाते पुनः सप्रदश- 
त्विजः- इत्यु चयते, सप्तद शभि्त्विक्शब्दस्य सम्बन्धः युनः 
मकाश्यते, अधिकेश्च न भकाभ्यते। तच विज्ञायते एतत्, -। 
उत्विक्शब्द्स्य पुरुषैः सम्बन्धे पुनः प्रकाश्यमाने सप्तद शभ्यो- 
ग्भ्यधिका वजिताः - दूति गम्यते; तच किं सप्तदशभिः सम्बन्धो 
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भा. विवच्छितः, किम् वा अधिकानाम् वजेनम् इति, सप्तदभ- 

सम्बन्धस्य च्रभ्रयोजकत्वात् अयिकानाम् जनम् विवक्ितम्-- 

दूति गम्यते। 

“चओ, नन् प्रतिषिष्यमानेष्वप्यधिकेषु प्रतिषेधो न भ्रा 

भ्रोति, न दि, ति ऋतौ न यजन्ति, न वा ऋतौ यजन्तो न 

ऋत्विजः स्यः !। उचयते, सत्यं, न, प्रतिषेधात् ऋत्विक् शब्दे न 

न सम्बध्यते, किन्त् प्रतिभेधसामण्यात् दि ऋरत्विक्राय न भवन्ति| 

किं पुनः त्विक्ायेम् 2। ऋत्विज उपवसन्ति-इ ति, ऋत्विजो 

छ णोति, ऋत्विग्भ्यो दच्िणां ददाति-इति। 

“चरा ह, यत् इ त्विजां काथ, कथं तत् केषाञ्चित् ऋत्विक्. 

शब्दकानां न स्यात्? उचते,--णवं तद्धि दिविधोग्यं ऋत्विक्- 
 शब्ट्ः,-ऋतुयजननिमित्तः, वरणभरणएनिमित्त्, तत्र याग 

निमित्तस्य यहणम् अनथकम्, तस्मात् वरणएभरणएनिमित्तो गद्यते 

-दइति। 
"अआ, नन्वितरेतराअरयमेवं भवति,-- ये चरं त्विजस्ते वरी- 

तव्याः, ये व्रियन्ते ते ऋत्विजः- इति तदितरे तराञ्रयम्'। उचते, 

--न डि ऋत्विजो ठणीते--इत्ययमथंः,- ऋत्विजः सन्तो वरी- 
तव्ाः- इति, कथं तदि {--वरणेन ऋत्विजः क्रियन्ते- इ ति, 
णवं द्ितीयानि्हं शो युक्तो भविष्यति, भ्व ठ णीते- इत्येवं 
लक्षणः । दृष्टाथेता च वरणस्य भविष्यति । 

“कथम् आत्मेच्छया अभ्वयभेवति'--इति चेत् कथित् बरयात्, 
भवति--इति ब्रुयाम्। कथम् १। एवं शब्द्केनायं पदाथः कत्तेयः 
--इति, नास्त्येवंशब्दकः, यख नारित, स यदि शक्यते क्तम, 

कत्तव्या भवति ; यथा,-- "जका जदहोति- इति अविद्यमाना 

जृढ्हः क्रियते, एवमेतदपि द्रषटव्यम्। तच अथादनियमेन 

ऋ त्विज्शब्द सम्बन्धे कत्तवये, वर णविशेघेण कत्तव्यः- इति निय- 

` म्यते। तस्मात् न इतरेतराश्रयम् । तस्मात् सप्तदशेव ऋत्विजः 
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भा. कर्तव्याः- इति परिसङ्ख्या, सप्रद श त्विजः संस्कारैः कतत 
व्ाः-इति॥ 

ख. पषटोखेति चत् ॥ ३४ ॥ (आ०)॥ 

भा. रवं चेत् मन्यसे, यथोक्त ेणेतदे वम् उचेपत, अवयुत्यवाद्- 

पक्षेण सप्तद शत्विजः-इ ति, तत्परि इच्तवयम्॥ 

ख. न सवंषामनधिकारः॥ ३५ ॥ (आ नि ०) ॥ 
भा. नैतदेवं, न अत्र सवषां पुरुषाणां वचनं, यान् अधि्लत्य 

अवयुत्यवादो भविष्यति; यच परा सङ्खुया कील्यते, तज 

अवयुत्यवादो भवति, यथा, दाद्श्कपाले यदष्टाकपालो भवति 
-इति, न च, इह परा स्का कोत्येते। तस्मात् न अव- 
युत्यवादः- इति ॥ (३।७।९६ अर) ॥ 

दौच्वादच्तिणावाक्योक्तानामेव ब्रद्यादीनां सप्तदश्त्त्विक्वाधिकरणम् ॥ 

ख. नियमस्तु टक्चिणाभिः अुतिसंयोगात् ॥ ३६॥ 

भा. सप्तदश त्विजः- डति समधिगतम्। कतमे ते सपनद श !-- 

इति इदं चिन्तपते। किं म्राप्तम्?-अ्ानम्। एवं भ्रात ब्रूमः, 
-- नियमस्तु दक्िणाभिः अ्ूतिसंयोगात्, दक्षिणासम्बन्धेन 
नियम्येरन्, एवं याम्नायते,-" ऋत्विग्भ्यो दक्िणां ददाति 

--इति, एवम् अभिधाय दक्िणाद्ानक्रमपरे वाक्ये ब्रह्मादयः 

सूयन्त, -अग्रोधेम्े ददातिः- इति, ततो ब्रह्मणे, ततोपमुष्म च 
अमुष्मे च-इति केचिदेव विशिष्टाः अरयन्ते,--णवं ये शरूयन्ते 
ते तावत् ऋत्विजः, ततोगभ्यधिका नान्ये भवितुमदन्ति, दल्ति- 
णाभिनियमः--इति ॥ 
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उक्ता च यजमानत्वं तेषां दीज्ञाविधानात् ॥ ३७ ॥ 
(य) ॥ 

८ 

ये ऋत्विजः ते यजमानाः-इत्येवम् अभिधाय ब्रह्मादीनां 
दोत्ताक्रमपरे च वाक्ये दीत्तां दश्यति। कथम् १। ` चध्वयु- 
गृहपतिं दीच्छयित्वा ब्रह्माणं दीच्यति, तत उद्गातारं, ततो 

दहोतारम्। ततः तै अतिप्रस्थाता दीच्तयित्वा अद्धिनो दीक्तयति, 
ब्राह्मणाच्छं सिनं ब्रह्मणः, भर्तोतारम् उद्गातुः, मेजा वरुणं होतुः। 
ततस्तं नेष्टा दोच्यित्वा त तीयिनो दीच्तयति, आम्रं ब्रह्मणः, 

मरतिदत्तारम उद्गातुः, अच्छावाकं दोतुः। ततस्तमुन्नेता दौक्त- 
यित्वा पादिनो दीच्तयति, पोतारं ब्रह्मणः, सब्रह्मण्यम् उद्गातुः, 

ग्रावस्तुतं होतुः । ततस्तमन्यो ब्राह्मणो दौच्तयति, ब्रह्मचारी 
वाचाय्येपरेषितःः- इति। दीत्ता च यजमानसंककारः। तस्मात् 
ब्रद्यादय ट लत्विजः सप्तद्श- इति ॥ (र।७। ९७ ख०)। 

----- - 

ऋत्विजां खामिसप्तदएत्वाधिकरणम् । 

स्वामिसप्तदशाः कमसामान्यात् ॥ उ ॥ 

एतदुक्तं सप्तदश चटलत्विजः- इति, ते च ब्रह्मयादयः। तच 

सन्दे, किम् एषां सदस्यः सप्तदशः, उत गृहपतिः !। किं 

तावत् प्राप्तम् -सदस्यः- इति सदधि कमकरः, इतरः खामी; 
यख कमेकरः, स॒ परिक्रेतव्ः, ऋत्विज परि क्रीयन्ते, तस्मात् 
सदस्यः सप्तदश इटलत्विक्- इ ति। अपि च, तस्य चमसमामनन्ति 
वरणं च ; उटत्विक् वरौीतव्यो न खामो, तस्मात् सदस्यः सप्तद शः। 

इति राप्ते उचपते,-“खामिसप्तद शाः कमसामान्यात्, खामो 
एषां सप्तदशः स्यात्। कृतः?। कर्मसामान्यात्, यज्ञे कत्तार 
ऋत्विजो भवन्ति, यज्ञे च कत्ता गृदधपतिः, तस्मात् त्विक्, 
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भा. यज्ञकरमेसामान्यात्। यदुक्त --तं समामनन्ति तस्य चमसमा- 
मनन्ति वरणं च, तस्मात् सदस्यः सप्तद् शः- इ ति। उचते,- 

ब्रह्माणमेव ते समामनन्ति, वरणम् अपि चमसस्य ब्रह्मण णव, स 

हि सदटसिभवः, तस्मात् खामिसप्नतटशाः ॥ (२।७।९८ खश) ॥ 

आश्वय्येवादिषु आध्वखवादीनां कटेतानियमाधिकरणम् ॥ 

अग्नेः प्रछतिविक्लतिसव्वाथलाधिकरणच्च ॥ 

ख. ते सर्ववार्थाः प्रयुक्तत्वाद मयश्च स्वकालत्वात् ॥ ३९ ॥ 
( प°) ॥ 

भा. खामिसप्दशाः ज्योतिष्टोमस्य ऋत्विजः समधिगताः। अच 

इदटानीमयं सन्दे हः, किं सरवै पुरुषकारं तेः कायम्, अ्रिभिख् 
गादेपत्यादिभिः अभ्चिकायेम्, उत काचिद्यरवस्था -इति। किं 
तावत् प्राप्तम् 2--^ते सवाथोाः, प्रयुक्तत्वात् चश्नयश् खकाल- 
त्वात्, ते ठताः सवख पुरुषकायाय स्युः, च्रयञ्ाग्रिकायाय । 
कुतः !। तेः कायः आकाङ्खितत्वात्, मरति स्वं यरहणमेषाम् 

अनुवादः, खकालत्वात् चश्नयञ्च सवाथाः- दति, समधिगत 
मेतत्* ॥ (३।७।१९ अ०) ॥ 

र ८८ व न र ये पुनराहवनीयादयः, तेषां सव्वाथमपरस्दतमेव न च पसङ्गाद्- 
भ = ४५ 

च्यते, खकालत्वस्य हेतोरप्यसमथेत्वात्। न च तस्य उत्तरपत्ते कचित् 
= = 0 रि १9 ८ ~ 

पच्तस्य हेतो वा पराम ऽस्ति', इत्यारभ्य “ सिद्धान्तव च नमेवेतत्, निरा- 
1 ८ = _ ~ ~ = शि. 

करणोत्वभावात्। तस्नादवं वण्यते, नतदेवा्नोनां सन्वाथत्वं परव्वपत्तौ- 

छतं, किं तदि अधिकरणान्तरसुचोक्तन्याये नाधानवदेव पुर्व ्तरुप्तौ 

रचयितन्ौ,- किमादहवनीयादयः प्रकत्य याः आदहोखित् पछंतिविरत्य- 

येच्तया ?। तत्रत्यं यधान्येऽनारभ्यवादाः | पछतौ वा दिरूक्तात्वा दित्येवं 

पाततेऽभिधौयते,--अभ्रयः सव्वधा भवेयुः। कतः ?। खकालत्वात् 
* ५ ..6 

खतदोत्पत्तिकत्वादित्ययैः! तदेतत् वणितं सव्वाथे वाधानस्य खकःल- , 
नवे. ® ५1 

त्वादित्यच, इत्ये वं वात्तिकम चान् सत्त्यम् ॥ 
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आश्ववादिष्ववाष्वस्वादीनां कटतानियमाधिकरणस्य सिदधान्तः॥ 

ख. तत्संयोगात्कमंणो व्यवस्था स्यात्, संयोगस्याथेव- 
च्वात्* ॥ 8° ॥ (सि०)॥ 

भा. ` तत्संयोगात्' विशिष्टपुरुषसंयोगात्, व्यवतिष्टत, ये येन 
पुरुषेण समाख्यायन्ते, ते तेन कत्त्याः, एवं तेषां पुरूषसंयोगो- 

£ € £ होचं 

ग्धवान् भविष्यति, च्राध्वयवमध्वयुणा, हौं दोचा, चओौज्गाचम् 
उद्भाच्ा-इति॥ (३।७।२० अ) ॥ 

समास्यायातकटेत्वस्यापि क्रचित् बाधाधिकरणम् । 

~ मेः ऊः ख. तस्योपट्े श्समास्यानन निह शः ॥ ४१ ॥ 

भा. किम् एष एवोत्सगेः ?-- सवं समास्यातं समास्यातपुरुषेः कर्त - 
चम्-इति। न इति ब्रमः,- तस्य उपदेशदिशेषसमास्या- 
नाच निदंशः। यथोपदे शः,“ तस्मात् मेचावकुणः प्रेष्यति चानु- 
चादह-इति। समास्या,--'पोचीया नेष्रौया-इति। एष 

समास्यायाख अपवाद्ः-इति॥ 

ख. तदच लिङ्द्शनम् ॥ ४२ ॥ 

भा. यत्र दोतुः ्रातरनुवाकमनुब्रुवत उपश्टणयात्- इति होते 
भातरनुवाके समाख्यया प्राप्तं होतारं दृश्यति, तथा इदमपरं 
लिङ्गं भवति,- “उद्गीथ उ्गातृणाख्टचः प्रणवः उकथशं {सनां 

* तदिदं मास्याविनियोगस्येवातिप्रसङ्निवारणेन शेषोभूतं सुच 

नाधिकरणान्तरमिति शस्रदौपिका ॥ 
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भा. प्रतद्धारो अध्वयणाम्- इति, समाख्यातं भेदं दशयति 

तथा इदमपि लिङ्गं भवति,-*यो वाध्वयाः स्वं वेद् खवानेव 

भवति, एतत् वाध्वयाः स्वं यदाश्रावयति- इति समाख्यातं 
नियमं दशेयति ॥ (३। ७ । २९ अ०) ॥ 

 ---~-- - 

समुचितयोरनवचनपेषय सैत्रावरूणकटेकत्वाधि करणम् ॥ 

= न = ५ 

ख प्रघानुवचनं मेचावरुणस्योपटे शात् ॥ ४२ ॥ (पू०)॥ 

भा. अस्ति ज्योतिष्टोमे पुः अग्रोषोमोयः,--“यो दील्षितो 

यदग्रोषोमोयं पखुमालभते-इलि। तच इदं समामनन्ति,-- 

तस्मात् मेत्रावरुणः मेष्यति चानु चाद-इति। त्र संशयः, 

--किं सवेान्वचनेषु सव्रेेषु च भेचावरुणः स्यात्, उत यच 
अनु वचने प्रेषः !-इति। किं तावत् भाक् 2-सवानुवचनेषु, 
अविशेवात्, न हि कञिटिशेष आ्रोयते,- अस्मिन् अनुवचने 
मत्रावरुणोगस्दिन् न-इति। तस्मात् सवानुवचनेषु सवमरेषेष् 
च मैचावरुणः स्यात् ॥ 

ख. परोऽनवाक्याधिकारो वा प्रंषघसन्निधानात् ॥ ४४ ॥ 
( सि० ) ॥ 

भा. पुरोग्नुवाक्यां वा मैच्ावरणोगनुब्रूयात्। कुतः १। यच प्रैष 
अनुवाक्या च सद्ोचेगते,-त मे्ावरुणः, यच केवलानुवाक्या 
न तत्र मैत्रावरुणः, यत्र वा केवलः प्रैषः, तत्रापि न; य्रोभे 
समुच्चीयते, तच स भवेत, तथा हि, समुचितयोः तं समामनन्ति, 
--^ तद््मात् मैत्रावरुणः प्रेष्यति च अनु चाह इति, चशब्दात् 
समचितयोः- इति गम्यते ॥ . 
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प्रातरन्वाके च होढृद श्नात् ॥ ४५. ॥ (यु) ॥ 

इतश्च पश्यामो न सवानुवचनेषु मेचावरुणः- इति । कुतः ?। 
यतः प्रातरनुवाके होतारं दश्यति। कथम् १। यच दोतुः 
मातरनुवाकम् शअनुत्रवत उपश्टणयात्, तदाध्वयुगह्णीयात्- 
इति। तद्मात् न सवानुवचनेघ मेचावरणः- इति ॥ (३ । 
ऽ । २२ अर) ॥ 

चमसद्ोमेऽष्वर्सयौः कट ताधिकरणम । 
भ, ५ 

चमसां ञ्चमसाघ्टयवः समाख्यानात् ॥ ४६ ॥ (पू०)॥ 

सन्ति चमसाध्वयवस्तेषु सन्दे हः,--किं चमसाध्वयवः चमसान् 
जुज्युः उत चअध्वयेः१-इति। चमसाध्वर्यवः दति ब्रूमः। 
कश््ात् १। चमसेषु अआध्वयेवं ते कुवेन्ति- इति चमसाध्वर्यवः, 

तस्मात् ते जुज्युः--इति॥ 

अध्वयुर्वा तन्रयायत्वात् ॥ 8७ ॥ (सि) ॥ 

अध्वयुवेा जुह्यात्, एष दहि न्यायः,--यद्ाध्वयवपदार्थम् 
अध्वयुः कुयात्, आध्वयवख दोमः, तस्मात् अध्वर्युजुंयात् । 

` “ननु चमसाध्वयेवः- इति विशेषसमास्यानाचमसाध्वयवो हो- 

ख 

ष्यन्ति- डति । न इत्युच्ते, चमसे ष्वेतेःध्वयु वत् भवन्ति-- 
इति चमसाध्वयवः, यदि तैरध्वयुजुद्धोति, ततस्तैञ्चमसाध्वेयभि- 

रपि हात्यम्। यदि चमसाध्वयवो जुति, न चअध्वयुः; तदा 
ते न तदत् स्यु ञ्चमसाध्वयेवः। तस्मात् न जुहयुः- इति ॥ 

चमस चान्यद्शनात् ॥ ४८ ॥ (य्०)। 
भा. चमसे च अन्यं चमसाध्वयादशेयति। कथम् ?। “चमसां ख. 

१ 
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। ४ 

= 

भा. मसाध्वयव प्रयच्छंति, तान् स वषयकत्रं हरति", अन्यो त्वा 

भा. 

भा. 

चमसाध्वर्यवे प्रयच्छति- इति गम्यते । कथम् ?। स वषट्कतर 
हरति, भच्तयितुम्- इति गम्यते। तस्मात् हतस्य चमसा- , 
ध्वयेवे प्रदानं, यो जुद्धोति, स प्रयच्छति। तस्मात् अन्यो 
जुद्धोति-इति। अपि च, "यो वाध्वयाः स्वं वेद् खवानेव 
भवति, खुग्वा अध्वयाः स्वं वायब्यमस्य स्वं चमसोगस्य खम्'-- | 
डति, न तावदस्य चमसः स्वं, यजमानस्य हि सः। ‹चमसोग्स्य 

खम्' इति ब्रुवन्, अध्वया चमसेन होमं दभेयति ॥ 

अशक्त ते प्रतीयेरन् ॥ ४९ ॥ (्रा° नि०)॥ 

अथ कथम्, चमसाध्वयवः- इति समाख्यानम् 2। उचयते,-- 
“अशक्तो ते प्रतीयेरन्, यदा व्यापतत्वात्, न शक्नोति अध्वयुं- 
दातुम्, तदा समास्यासामण्यात्ते दोष्यन्ति॥ (३।७।२दे °) ॥ 

श्चे नवाज पेययो रने कक त्तक ता धिक रणम् ॥ 

वेदापदे शात्परृव्ववदेदान्यत्व यथोपद् शं स्युः ॥ ५०॥ 
( प्०,॥ 

असिति ओ्रौद्धाचे समाख्यातः भ्येनः, अाध्वयेवे वाजपेयः। तच 
सन्देहः,- किं श्येने उद्ातुभिरेव पदाथाः कन्तव्याः, वाजपेये 
अध्वयुंमिः, उत उभयत्र नानत्विग्भिः {-दति। किं माक्षम् ! 

--“वेदोषदे शात्" (समास्ानात्- इत्यथः), * पूववत्, यधा, 
आध्व्थवम्--इतिसमास्यानात् षदायान् चध्वयुः करोति, णव 
मेव ‹वेद्ान्यत्वे यथोपदेशं स्युः, यो येन समास्ते वेदे उप- 

दिष्टः, तस्य पदाथाः तेनेव कत्तव्याः ; साङ्गः स तत्र उपदिश्यते । 
क~ = € © ‡ 

तस्मात्, येने उङ्गात्भिवाजपेये च अध्वयभिः पदाथाः कत्तयाः 

--इलति॥ 

॥ | 

॥ 
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ख. तद्ृहणाद्वा स्वधम्पमः स्यादधिकारसामर्थ्यात् सहा ङ- 
रव्यक्तः शेषे ॥ ५१ ॥ (सि०,)। 

भा. (तदयद्णात्ः (आह्टतधमय्रहणणात्) वा *खधर्मः (चोदकः 
म्रा्तैः संयक्तः) स्यात्, चोदकसामथ्यात् सदहाङैः क्यात्- इति 
शयते, तानि च अङ्गानि ज्योतिष्टोमे सन्ति अपेच्यन्ते, तच 

ज्योतिष्टोमे नानत्विजस्तेरस्य स॒देकवाक्यता 

"नन म्रत्यत्ता समास्या, चोदक अआन्मानिकः'। उचते, 

-- सत्यं, प्रत्यत्ता समास्या, लौकिकी त् सा, तच अनमाय 
वेदिकं शब्दं तेन एकवाक्यता स्यात्, चोदकेन पनविप्रकूष्टाधौ 

तया भ्रत्यच्तया इ तिकन्तयतया सुद्ेकवाक्यता । तस्मात् चोदको 
बलवत्तरः । 

यत्तूक्तं समास्यानात्- इति । तच उचयते,- “अव्यक्तः शेषे' 

समाख्यातो भविष्यति,--यः पदाथा न चोदकेन प्राभ्रोति, तच 
समास्यया नियमो भविष्यति । यथा, श्येने “कण्टकैर्जितुदन्ति 
डति उद्भातारो वितोत्स्यन्ति, वाजपेये चोषपुटेरपयन्ति-- 
इति अध्वयेवोग्पयिष्यन्ति ॥ (रे । ॐ । २४ अ०)॥ 

इति ओशवरखामिनः छतौ मोमांसाभाष्ये ततीयस्याभ्यायस्य 

सप्तमः पादः समाप्तः॥ 
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च्च. 

भा. 

भा. 

तिये (य 

तीये अध्याये खषटमः पाद! | 

--+अ4 4 

अथ कयस्य खामिकम्मताधिकरणम् | 

स्वामिकम परिक्रयः कमंणस्तद थेत्वात् ॥ १॥ 

अस्ति परिक्रयः, ज्योतिष्टोमे दादशशतं, दशपुणमाखयोः 
अन्वाद्ायेम्। तत्र॒ सन्देदः,- किम् अध्वयुणा परित्रोत्ा 

ऋत्विजः, उत खामिना १ इति। किं प्राप्तम् {-समास्यानात् 

च्ध्वयुणा,- डति भे ब्रमः,--'खामिकमं परिक्रयः'। कस्मात् १। 
“कमणः तदथेत्वात्, फलकामो दि यजमानः, यख फलकामः, 
तेन खयं कत्त्यम्, स यदि परिक्रीणीते, ततः खयं सवै करोति 
दति गम्यते; अथ न परिक्रीणीते, न सवे कुयात्। तस्मात् 
खामी परिक्रीणोतेति ॥ 

वचनादितरषां स्यात्॥* २॥ 

किम् एष एवोत्सगः !। न-इत्यु चते,“ वचनात् इतरेषां 
स्यात् । यच वचनं भवति, तच वचनप्रामाण्यात् भवति परिः 

क्रयः,-- य एतामिष्टकाम् उपदध्यात् स चोन् वरान् दद्यात् 

इति॥ (रे।८।९ अ०)॥ 

* ङदमधिकरणान्तरमिति माधवौयन्यायमालासम्मतम् । न खतचा- 
धिक्षरणमिति शा्नदौपिकासम्मतम् । 
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वपनादिसंखाराणां याजमानताधिक्ररणम् | 

खः संस्कारात् पुरुषसामथ्यं यथावेदं कमवद्यवतिष्ठ- 
| रन॥२॥ (पू, ॥ 

भा. ज्योतिष्टोमे यते, “केशश्मथ्र् वपते, दतो धावते, नखानि 

निश्लन्तते, च्ाति- इति। तच सन्देहः,- किम् एवज्ञातौयका 
अध्नयणा कततेद्याः, उत यजमानेन - दइति। किं प्राप्तम् ?-- 
अध्वयृणा कत्तवयाः, संख्कवारा यथावेदं खवतिष्ठेरन् समाख्यानात् 
पुरुषेण करमेवत्,--यथा, अन्ये पदाथाः यस्मिन् वेदे च्राम्नाताः, 
तत्समास्याते न पुरुषेण क्रियन्ते, एवम् एतेःपि- इति ॥ 

द. याजमानास्तु ततप्रधानत्वाक्मवत्॥ ४॥ (सि°,। 
भा. यजमानेन वा कत्तव्याः। कुतः १। पुरुषप्रधानत्वात्। कथं 

पुरुषमराधान्यम् १। कच्नभिग्रौयं क्रियाफलं गम्यते, तस्मात् पुरू- 
षस्य कमकरणसामथ्येम् उपजनयन्ति। न च, कथित्, (येन 
कमेकरणेन सामध्येम् उपजन्यते) तदथं पुरुषान् ब्रोणाति-- 

इति, ईष्सितेभ्यः पदायभ्यः क्रीणाति, येन यस्य सामर्थ्यम् 
भवति, तत् तेनैव कत्ते्यम्, कमवत्, यथा, प्रधानकमाणि पुरुषा- 
धानि यजमानस्य भवन्ति, एवमेतद्पि- इति ॥ 

ख. व्यपटेशाच्च ॥ ५॥ (ह°, ॥ 

भा. परस्मेपदयपदेशख भवति,“ तमभ्यनक्ति, शरेोषीकयानक्ति 

--इति च। अन्यो यजमानस्य अञ्जनमभ्यज्जञनं करोति- इति 

गम्यते ॥ रं 

च. . . गुणत्वे तस्य निंहेशः ॥ & ॥ (आ० नि°,॥ 
७ [२ =, क 

भा. यदुक्त समाख्यानात् यथावेदम् इति, नेतरे वम्, “गणत्वे 
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भा. त॒स्य निदः, तच वयं समास्यां नियामिकामिच्छामो,- यच 
कर्मणः प्राधान्यम्, यदथ करेतव्याः परुषाः प्राप्ताः, तच समास्या 
नियमः, करूप्यो हि सम्बन्धो वपनादिभिः, पुरुषाणाम्, अद 
एाथत्वात्, क्षप्त ्रारादुपकारकेः, न च, क्षपे उपपद्यमाने करप्यः 
शक्यः करुपयितुम् । तस्मात् न परुषप्राधान्ये समास्या निया- 
मिका स्यात् ॥ 

ख. चोटनां प्रति भावाच्च ॥७॥ (ह०)॥ 

भा. चोदना- दत्यपूवं ब्रूमःः- अपूव मरति संस्कारा विधीयन्त, 
ते सम्भवात् द्रयेषु करप्यन्ते, सत्निछटद्र्याभाषे च विभ्रृटषु 

, भवेयुः, यदा तु सन्निषृष्टे द्रे सम्भवन्ति, तदा न विभरङ्ष्टेषु 
प्रयोक्तव्याः, छताथेत्वात्। तस््रात् याजमानाः- इति ॥ 

ख. अतुल्यत्वाट्समानविधानप्ः ब्दः ॥ ८ ॥ (आरा नि०, ॥ 

भा. (इदं पदोत्तरं खत्रम्।) “अथ कस्मात् न समानविधाना 

भवन्ति? अवि्ेवविधानाद्धि पुरुषमा चस्य प्राभ्रुवन्ति'। तदचते, 

-नैतत्समानं सवपुरुषाणां विधानम्। कुतः १। “अ्रतुखयत्वात् 
अतुल्या एते एतदिधानं प्रति। का अतुस्यता १। यत्, यज- 
मानस्य विद्धिता न ऋत्विजाम् । ˆ कथम् यजमानस्य विहिताः 
इत्यवगम्यते ?। अथा खयं प्रयोगे स्यात्- इति । 

“ननु अविशेषात् ऋत्विजामपि विह्हिताः'। भयोजना- 
भावात् अरविहिताः- इति पश्यामः। कथम् प्रयोजनाभावः?। 
चटत्विम्भिः क्रियमाणा न यजमानेन छता न कारिताः, अत- 

दथत्वात् परि क्रयस्य ; खयंछता श्च नाथन उपकुवन्ति। तस्मात् 
च्रप्रयोजनाः, अत ऋत्विजाम् अविदिताः, -एतत् अतुर्यत्वम्। 
तस्मात् न समानविधानाः-इति॥ (३।८।२अ०)॥ 



। = ह 

भा. 
तच सन्देहः, किम् अात्विजं तपः, याजमानम् !-इति। किं 

भा. 

ख. 

भा. 

३ अध्याये ट पाट्ः॥ ९१५ 

तपसो याजम!नताधिकरणम् ॥ 

तपश्च फलसिडत्वाल्लञोकवत् ॥ < ॥ 

तपः श्रयते, ददं, नाञ्राति, ऋं नाञ्राति-इति। 

भाप्षम् !-समास्यानात् आत्विजम् तपः- इति प्राप्तम्। णवं 
मरि ब्रूमः, याजमानं तपः-इति। कुतः! फलसिङद्धित्वात्, 
फलसिद्यथं तपः, तपःसिङ्धस्य यागफलं सिभ्यति। कथमेतद्व- 
गम्यते १। दुःखं दि तपः, दुःखं च अधमेफलम्, अधमो याग. 
फलस्य प्रतिबन्धको भवति, अभ्रेय्करो हि सः, तस्मिन् सतिन 
यो भवितुमदेति, तस्मात् सोगपनेतव्यः, फलभोगेन च विरुध्येते 
धमाधम । तस्मात् दुःखफलभोगाय धमेः शरूयते । यत्तेन 
दुःखम् उत्पाद वितव्यम्, इदे तत्-इति। णवं दृष्टां भवति, 
न अदृष्टं करुपयितव्यम्, तेन फलो पभोगेन चीणेगधमःप्रतिबद्धो 
यागः फलं टास्यलति- इति, फल सिद्धि यजमानस्य कत्तव्या न 
ऋत्विजाम् तस्मात् याजमानं तपः- इति ॥ 

वाक्वशेषख तदत् ॥ १० ॥ (बु०)॥ 

एतमेवाथे वाक्यशोषोः्पि द्योतयति,- “यदा वै पुरुषे न 
किञ्चनान्तभवति, यदास्य छष्णं चत्तषो नश्यति, अध मेध्यतमः' 

--इति, यदा अनशनं, तदा मेधादहः- इति, मेधश्च यज्ञो, 
यज्ञश्च त्यागः, त्यागं कतुमदः तपसा क्रियते- इति वाक्यशेषो 
भवति, त्यागो च यजमानः। तस्मात् याज्मौ नं तपः- इति ॥ 

वचनादितरेषां स्यात् ॥ ११॥ (विशेषः) ॥ 

किमेष णएवोत्सगः १-- स्वै तपो याजमानम्- दति। न, 
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भा. वचनात् इतरेषाम्, यत्र वचनं, तच ऋत्विजाम्, यथा, 

“ सव इटत्विजि उपवसन्ति- इति ॥ (२। ८ रे अश) ॥ 

खाकाङ्ानिरासः, लोडह्ितोष्णषतादी नां सव्व॑तिविग्धम्भताधिकर् गञ्च ॥ 

ख. गुणत्वाच्च वेदेन न व्यवस्था स्यात् ॥ १२॥ 

भा. श्रथ यदुक्त समाख्यानात् ्रात्विजं तपः-इति, गुणत्वात् 
न समाख्यया मृद्यते, यर पुरुषस्य गुणभावः, तत्र समास्या 

नियामिका। 

एवं वा, भ्येने श्रूयते, “लोहितोष्णोषा लोडितवसना 

चटल्विजः प्रचरन्ति इति, तथा वाजपेये अ्रयते,--{रण्य- 

मालिन ऋत्विजः प्रचरन्ति-इति। तत्र सन्देहः, किं श्येन 

उद्भात् मिलादितोष्णेषता क्त्या, वाजपेये च अध्वदुभिदि- 
रण्यमालित्वम् ; उत उभयमपि सवेत्विजाम् ?- इति । किं 
तावत् प्राप्तम् १--समास्यानात् श्येने उद्भातुभिवाजपेचे अध्वयुभिः 
--इति। एवं प्राप्ते ब्रूमः," गुणत्वाच्च वेदेन न व्यवस्था स्यात्", 
--मृणो लोहितोष्णीषता हिरण्यमालित्वं च, पुरुषः प्रधानं, 
रतो लोह्ितमुष्णीषं हिरण्यमाला च पुरुषविशेषणत्वेन श्रयते, 
न कत्त्यतया, तस्यात् पुरुषप्राधान्यम्'। किमतः १। यद्येवं, 
पुरुषाणां प्रधानभावे समास्या न नयामिका- इत्ये तद्क्तम् । 

अपि च, गृणत्वथ्वणात् सवपुरुषाणामेतदिधानम्- इति 
गम्यते, प्रधानसन्निधौ हि गृणः शिष्यमाणः प्रति- प्रधानम् 
उपदिष्टो भकैति, तत्र वचनेन प्राप्तम् कथम् समा स्यया विद्य- 
मानयापि नियन्तम् शक्येत? तस्मात् उभयत सवत्विग्मिः 
एवञ्ञातीयको धमः क्रियेतेति- इति ॥ (३।८। ४ अर) ॥ 



ख. 

भा. 

ष्च. 

भा. 

३ अध्याय र पाषः॥ ४९9 

एिकामनायाः याजमानताधिकरणम् ॥ 

तथा कामोऽथसंयोगात् ॥ १३॥ 

ज्योतिष्टोमे ` समामनन्ति,“ यदि कामयेत वषेत्पजन्यः-- 

दूति नोचेः सदो मिनुयात्. इति। तत्र सन्देदः,- किम् 
त्विजः कामः, अथ याजमानः? इति। किमेवं? यदि 
कामयेत अध्वयुः- डति, उत यजमानः १-इति,-णवं संशयः। 
किं प्राप्तम् १--अत्विजः कामः, समास्यानात्, अर्थो प्रलतो- 
ग्ध्वयुः, स वाक्येन सम्बध्यते, मिन्यात्-इति, तस्मात् चरा 
त्विजः कामः- इति । श्वं राप्ते ब्रमः, “तथा कामः' स्यात्, 
यथा तपः, (याजमानः कामः--दत्यधेः)। कुतः?। “अथ- 

संयोगात्, अथन यागस्य साङ्गस्य, यजमानः फलेन सम्बध्यते 

डति गम्यते। उपग्रहविशेषात् “ज्योतिष्टोमेन खगेकामो 
यजेतः--इत्युपय विशेषाच मिनुयात्--इत्यध्वय॒ः पराथेम्-- 
इति गम्बते। अथ यदुक्त, प्रहतेनाथिना सहकवाक्यत्वात्-- 
इति, उचते, एवमपि म्रतेन वाक्येन सदकवाक्यता, यजमाने 
कामयमाने मिनुयात्-इति॥ 

व्यपद् शादितरषां स्यात ॥ १४ ॥ (विशेषः) ॥ 

यत्र भवति व्यपदेशः, ततर आत्विजः कामो भवति, यथा, 
'उद्नाता आत्मने वा यजमानायवा यं कामं कामयते, तमा. 

गायति- इति, यद्यात्मने- इति यजमानायेति परिकरप्येत, 

यजमानयदहणं वाशब्ट्श्च न समथितौ स्याताम्। तस्मात् 

यजमानवखपटेशादात्मानमेव उद्भाता प्रतिनिदिंशति- इति 
गम्यते ॥ (३।८।५अ०)॥ 

---------- 
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भा. 
` श्यायुम देद्ि- इति, “वचादा अभ्रे चरसि वचा मे रेद्दि-- 

भा. 

चटत्विगपि सिद्धे यत् उत्सहति, तत् यजमानस्य एव कभफलाय 
उत्सहते, तत्र आत्माभिधायिषदं न अवकरपते, यजमाने 

त श्रायुदादिमवाणां याजमानताधिकरणम्॥ 

मन्त्ाश्चाकमकरणास्तत् ॥ १५ ॥ 

दह णवज्ञातोयका मवा उदाहरणम्, “च्रायुदौ शग 

इति। रषु सन्दे हः,- किम् अआत्विजा उत याजमानाः !-- 
हति। समाख्यानात् अ्ात्विजाः- इति मरा्म्। 

एवं भाते ब्रुमः, मब्राञ्च एते तदत् भवेयुः, यथा कामः, 

एवमात्मामिधायिपदं युक्तं भवति। चायुमं वचा भे- इति, 
चायुवेचः- इत्येवमादिभिः कमेफलममिधीयते, अभ्रे त्वं कमे- 
फलं मे साधयेति, तद्द कमफलम् उत्साहां सङ्खत्यते, 
यजमानख्ु तेन उत्सहते, नान्यः, यत् ऋत्विजः कमं फलं, 
न तद्थाग््ः, सिद्धं हि तत्; यत् यजमानस्य तदथागभ्भः, 
तचासिद्धं सत् चाशा सितव्यं, यत् उत्सादं जनयति अवेगृण्याय । 

च श्रात्माभिधायिपदं करप्यमानम् अगौणं भवति, तस्यात् 
याजमानाः ॥ 

विप्रयोगे च दशनात् ॥ १६ ॥ (यु०)॥ 

विप्रयोगे च अध्रोनां प्रवासे उपस्थानमस्ति,- "इह एव सन् 

तच सन्तं त्वाभ्ने--इति। न च, ्रोषितोश्चिभ्य ऋत्विक् भवति, 

कमे कुवेत, एष वाचकः शब्दः। भवति तु यजमानोञ्निभ्यः 
भ्रोषितोण्पि यजमानः, संविधाय स अग्रिद्धो्राय प्रवसति, 
शक्यते च विदेशस्थेनापि त्यागः कतुम्, स एव प्रोषितस्य 
उपस्यानविशेषं ब्रुवन् यजमानस्य उपस्थानं दशयति, तेनेव 

एवज्ञातीयका यजमानस्य भवेयुः-इति ॥ (र।८।६ अ०)॥ 



द च्रध्याये (> पादः ॥ ४९८६ 

इयाम्नातस्योभयप्रयोज्यता धिकर् एम् ॥ 

ख. द्राख्नातषभो द्याख्नानस्याथवच्वात् ॥ १७ ॥ 

भा. स्तो -दश्पणमासो, तत्र दपाम्नाता मवा आध्वयवे काण्डे 

याजमाने च, “चाज्यं यगृद्यते पञ्चानां त्वा वातानां वब्राय 

धच्चाय गृह्णामि इत्येवमाद्यः, तथा चखुग्ब्यूदहनमवाः 

“खुचौ द्यूति वाजस्य मा प्रसवेन इति। तत्र सन्देहः किं 
ते उभाभ्याम् अपि कत्तेवया उत च्रध्र्युिव !- इति। किं प्राप्तम् ? 
समाख्यानात् च्राध्वयवाः--दति। इति प्रापे उचयते,- 
उभावपि तान् प्रयुज्ञीयाताम्-इति। कुतः?। इगाम्नानस्य 
अ्रथवतत्वात्, दयाभ्यां समास्यानात् दावपि कत्तारौ गम्येते, 

 तच्मात् दौ ब्रूयाताम्। चअध्वयुः एतेन म्रकाशितिमनु्टास्यामि- 
इति, यजमानो न प्रमदिष्यामि--इति॥ (३।८।७ ०) ॥ 

श्रभिन्ञस्येव वा चयितच्यताधिकरणम् ॥ 

ख. नाते च वाचनंन ह्यविद्रान्विहितोऽस्ति॥ १८ ॥ 

भा. वाजपेये अयते,--! क्रप्रीयजमानं वाचयति उज्जिरुतीयज- 

मानं वाचयति इति। अच सन्देहःः किं ज्ञख अन्श्च सवा 

वाचयितव्यउत ज्ञ एव?-इति। किं प्राप्तम् {अविशेषात् 

ज्ञ अज्ञश्च-इति। 

डति प्रापे ब्रमः,-ज्ञएव-इति। क्तः!। न हि अविदन् 

विहितोप्स्ति, यो हदि अविदान् न ्रसावधिज्लतः सामथ्या- 

भावात्। “ननु प्रयोगकाले शिच्ित्वा प्रयो च्यते, सामथ्यात् 

 * (आयु्ेद्धेन कर्पतामित्यादयो मवा लंप्तयः' इति माधवः । 

६ कजयन्तोयजमानं वाचयतोति का० सं° पुर पाटः॥ 
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अधिक्रियेत-इतिः। न-इति ब्रूमः,ः- वेदाध्ययनात् उत्तरः 

काले प्रयोगः अयते, न भयोगश्रुतिग दतं वेदाध्ययनम् बुतः?। 

च्रननारभ्य-कमणि वेदे श्रूयते,- तस्यात् ‹स्वाथायोम्भेत्यः'-- 

इति, सत्येतस्िन् वचने, रग्नि दोतं जुज्यात्- इत्येवमादिभिः 

“वेदोग्थतः- इत्ये तदुक्तं भवति--इति न शक्यते कर्पयितुम्। 

तत्र दोममाते चोदिते वेदाध्यायी शक्तः- इत्यधिक्रियते, न 

श्रविदान्। ˆ कियता पुन विदितेन विद्वान् अधिक्रियते - इति । 
यावता विदितेन शक्तो भवति, यथोक्तं क्रतुमभि नवत्त यतुम् । 
तस्मात् तावत् यो वेद स॒ तेन क्रतुना ्रधिक्रियते। 

ननु “वेदमधीयीत--दइति वचनात् छत्स्नो वेदोभ्भ्येतवयः-- 

दरति भवति, न वेदावयवेनाधिक्रियते--इति। उचते,- 

क्रतुनां नाथे वेदाध्ययनं काये, तत्र अन्यस्खिन् कतौ 
कर्तयेःन्यक्रतुज्ञानं न दृष्टाय भवति, तस्यात् क्रत्वन्तर ज्ञानम्| 
अधिकारे नादत्तम्, क्रत्वन्तर का नाय क्रत्वन्तर न्थः, सव क्रतवः 
कथं ज्ञायेरन् ?- पृथक् पृथगिति छत्लस्य वेदस्याध्ययनं अयते, 

तसात् खपदाथेज्णो्धिक्रियेत- इति। तेनाखपदाथंज्ञस्य 
कमेव नास्ति, कथम् असौ वाचेयत। तस्मात् साध्वभिधीयते, 
-- ज्ञ एव वाचयितब्यः -इति॥ (र२।८।८८अ०)॥ 

दाद् शदन्द्रा नामाध्वय्ये वत्वाधिकरणम् ॥ 

ख. याजमाने समाख्यानात्कम्पमाणि याजमानं स्यः ॥ 
१९ ॥ (पू०)॥ 

भा. स्तो दशपृणमासौ, त्र कमाण्याम्नातानि इादश,--“वत्सं 
चोपावदजति । उखाञ्चाधिश्रयति। चव च हन्ति। दृषदुपले 
च समादन्ति, अधि च वपते। कपालानि चोपदधाति) 



दश्रध्याये ठ पाद्ः। | ४२९ 

भा. पुरोडाशं च ्रधिश्रयति, राज्यं च। स्तम्बयजुञ् हरति। 

रभि च गृह्णाति। वेदिं परिगृह्णाति। पलों च न्नद्यति। 

प्रोच्चणणेखासादयति, आज्यं च। तानि दादश इन्दानि 

दशेपृणमासयोः+-इति। अत्र सन्देहः, किमेतान्यष्यैः 
कमाणि, उत यजमानस्य? इति। किंमराप्षम् १-- “याजमाने 
समाख्यानात् कमाणि याजमानं स्युः. विशेषसमास्यानात् 
याजमानानि-डइति गम्यते, यथा पोत्ीयं नेष्रौयम्-डइति॥ 

द. अध्वश्युवा तदर्थो हि न्यायपृव्वं समाख्यानम् ॥ २० ॥ 
(सि०)॥ 

भा. शअध्वयुवा कुयात् एतानि, तदथा हि अध्वर्युः परिक्रीतः-- 
इति समाख्यानात् अवगम्यते, -आध्वयेवे एव सव इमे पदाथाः 
समाम्नाताः, याजमाने एषां उन्दतो चते, दन्दता च सम- 

-भ्याशक्रिया। त्र अध्वयुः पदाथान् करिष्यति, यजमानेनापि 
समभ्याशोकरणएम्- इत्यं तद् शक्यम् । तत्र अङ्गगृएविरोधे च, 

तादण्यात्--इति इन्दतागुणणो बाधितव्यः। तस्मात् आध्वय॑वा 
एते पटाथाः- इति । 

यदुक्त, समास्यानात्- इति, तत् परिदहत्तयम्, उचपरते,-- 
“न्यायपुवे समास्यानं', समाख्यानात् यजमानेन इन्दता सम्पा- 
दयितया, इदं चेदं च सम्पाद्य-इति यजमानो ब्रूयात् । 

केषुचिच चरत पदार्थेषु यजमानस्यानमवरण, तन्निमित्ता समास्या 
भविष्यति, अपतं त्वपछष्येत। यदुक्त--यथा पोत्रीयम् नेष्रीवम् 
इति, एवम् अचरापि- इति; तद्चगते,- युक्तः त्र विश्ेष- 

~ --~ --~---- = =-= 

* पलाशशाखया वत्सापाकरणमेकं कमे, दोहनेन सम्पादितं 

 च्षोरं धारयितुम् पिठरस्थापनमपरं कमे, तदे तद्भयमेकं दन्दम् इति 
माधवः ॥ 
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भा. समाख्यानात्, इह तु इन्दता याजमानीया, पदाधोस्तु श्रा. 
्वयेवा एव । तस्मात् अदोषः॥ (३।८।९< अ) ॥ 

होतुराध्वयेवकर णानुष्ठात् त्वाधिकरणम् ॥ 

ख. विप्रतिचेघे करणः, समवायविशेषादितरमन्यस्तेषां 
यतो विशेषः स्यात् ॥ २१॥ 

भा. अस्तिज्योतिष्टोमे पयुः च्रत्रिषोमोयः, तस्य यूपस्य परिव्याणे 
मव्रौ,--णकः,-- चध्वयाः परिवोरसि'- दति करणः, अपरो, 
--“दोतुयेवा सुवासाः डति क्रियमाणानुवादौी। तयोः 

दकपरम्परया कुण्डपायिनामयनम् प्राप्रयोभवति सन्देद्ः,- कः 
पनरसौ !-- तत्र ऋत्विक्समास चाम्नातः,--“यो होता सो- 
मघ्वयुः--इति, किं करणम् च्राध्वयवं होता कुयात् £ किं हौत्रं 
क्रियमाणानुवादिनम् १ दरति। किं प्राप्तम् ?-अनियमः- 

डति। 

इति प्राते उचते, विप्रतिषेधे करणः स्यात्,-आध्वयेवः 

परिवोरसि- इति, न क्रियमाणणनुवादी इदोतुयैवा खवासाः 
-इति। कुतः!। समवायविशेषात्,- दौ तत्र समवायौ, 

दोतुञ्ोदकेन ददौतेघु, मत्य च्ख्रवणेन च्राध्वयवेषुः-“यो होता 
सोटध्वयुः-इति। एवं प्रत्य त्तम् अध्वयाः काय चोद्यते, मत्यं 
चानुमानादलीयः। तस्मात् चाध्वयवं करणं परिवीरसि- इति 
होता कुयात्। “अथ त्रं विरुद कः कुयात् £। “इतरम् 
अन्यः, तेषां यतो विशेषः स्यात्, अन्यो इोतृपुरुष एव स्यात्, 
यस्याच्चापृतता प्राघान्यविशेषो वा॥ (३।८।९० अर) ॥ 
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भरषमरेषा्थैयोः पथक्कत्तेता धिकणम् ॥ 

ख प्रेषेष च पराधिकारात् ॥ ₹२॥ 
भा. स्तो दपणेमासौ, तच प्रेषः समाम्नातः, म्रोक्तणोरासादय 

इध्मा बद्धिरुपसादय सुचः सम्खड्ढि पलों सन्नद्य आज्येनो- 

देदहि-इति। तत्र सन्देहः, किंयणवत्रेषे, सएव प्रैषार्थे, 
उत अन्यश्च प्रेषे, अन्यश्च प्रेषाथ १ इति। किं भाप्तम्?--एक 
एव प्रेषप्रेषा्थयोः- इति। कुतः १। समास्यानात्, अन्वः-- 
इति चाश्रुतत्वात्। 

"ननु आत्मनः प्रेषो विप्रतिविध्यते'। उचते, न म्रषो भवि- 
ष्यति, प्राप्रकाले लों वच्यामः। -अआह्, अ्राप्तकातलेष्पि सति 

युष्मदादिष्वेवोपपदेषु मभ्यमादयो अवस्थिताः, न पुरुषसङ्करो 
भवतिः उचते,-- सत्यां विवक्तायां वुष्मदादिषु मध्यमाद्यः, 

यदा तव भ्रातः कालः- इति विवच्यते, तदा युष्मद्येव मध्यमो 
न स्मदि शेषे वा। यदा खलु क्रियायाः प्राप्तः कालः-- 
इत्येतावत् विवच्यते, न तव, मम वेति, न तदा युष्मदादो- 

नामनुरोधेन मध्यमादयो भवितुमदेन्ति। न च, इदं युगपत् 
विवक्ितुम् शक्यते, पदाधेस्य प्राप्तः कालः, तव च-इति, 
भिद्येत हि तथा वाक्यम् । तेन, यदिवा निज्ञाते पदाथकाले 
तब कालः- इति शक्ते वरितुम्, यदि वा तवेति नि्लाते 
पदाधस्य क लः-इति। ततर पदार्थस्य कालो वदितबयो, न 

तु यृष्मदथंस्य, तेन दि खतेन प्रयोजनम्, स॒ हि कत्त्यः-- 
डति अवगतः, न तु युष्मदर्थः तथा, तस्मात् समास्यानात् 
अध्वयारेव ब्रेषप्ेषा्चौ--इति। 

दति प्रतते ब्रूमः, म्देष्वन्योरन्यः तदथंषु- इति) कुतः?१। 
“पराधिकारात्”, परस्सिन् हि प्रेषे उपपद्यते, न चात्मनि. 
इति। "चाद, ननु उक्तं प्राप्तकाले भविष्यतिः- इति। उचते, 
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भ. 

भा. 

भा. 

--न, सम्भवति प्रेषे, प्राप्तकालता न्याय्या, तस्या हि युष्मदथा 
गम्यमानो न विवक्ितः- -इत्युचते, सम्भवति च अचर पैषाथंः । 
तस्मात् भ्रेष, प्रेषञ्ेत्, अन्यः म्रेषाथः- इति सिद्धम्॥ (३। 
८।९९ अर) ॥ 

2 _ =, ४५ ४ न भरषप्रेघाथयोः यथाक्रममाध्वयवाग्रोधताधिकरणएम् ॥ 

अध्वयुस्तु दशनात् ॥ २र॥ (पूर) ॥ 

अथैवं गते, इति सन्दि द्यते, किम् अध्वः अद्रीधं पेषयेत्, 
उताग्रीदष्वयुम् १- इति। अनियमोग्विेषात्- इति भाप 
बुमः,-अध्वयुः उक्तमेषाथैकारी स्यात्। कुतः १। “दशनात्, 
दशनं भवति, -“ तियच्चं स्फन्धारयेत् यदन्वञ्चन्धारयेत् वो वें 

स्फ वञ्च ण अध्वयम् च्िण्वीतः- इति, यः प्रेष्यति तस्य स्ते 

स्प्यः, सफेन अध्वयूम् क्िण्वोतेति अन्यम् अध्वयुम्, गेषकात् 
द्यति, तस्मात् चभ्रोदध्वयुम् प्रेष्येत् - इति ॥ 

गणो वा कमसामान्यात् ॥ ₹४ ५ (सिर) ॥ 

नेतद स्ति, --ख्रीघः प्रेषीग्ध्वयाः म्रषार्थः- इति, किं खल् 
अध्वयरे वाच्चोधं प्रेष्येत्, एवम् अध्वयृणा प्रेषः मरषाथेञ्चोभाव पि 
छतौ भविष्यतः, तच चाध्वयवम्-इति समास्या अनुगु होष्यते । 
तस्मात् चअध्वयः एव मुख्यं स्यात् । किम् चस्य मुख्यत्वम् । 

यदनेन सवे कत्त्यं समास्यानात्-इति। अथ बदुक्तम्,-- 

अध्वयुः भरचरिता दश्यते इति। तदु चमते,- सत्यं द्यते, 
न त्वस्य त्रैषा्थकरणे मरमाणएमसिति चिन्तपमानम्। तस्मात् एत- 
न्मिश्याद्शनम्, यस्य दि द्शनस्य प्रमाणं नास्ति, चामोद्ः 
सः; यथा सुक्तिकायां रजतविज्ञानम्। अस्ति तु अश्नोधः 

परेषाथेकरणे प्रमाणम्। तचखमात् अग्मोपभरः प्रचरिता प्रचरितरि 



३ अध्याय पाद्ः॥ ४२५ 

भा. चाध्वयुशब्टो द्रभ्यते। तस्मात् गौणः, अाध्वयवे वटे समा- 
म्नातान् पदाथान् करोति- इति कत्वा अध्वयुरित्युचगते, 
च्ग्नीधः-डइति। तस्मात् चाध्वयवः मेषः, आग्रोधः प्रेषाधः- 
इति॥ (३।८।९२अ०)॥ 

करणएमव्रेषु खामिफलस्याशासितव्यताधिकर एम्॥ (वच्चान्यायः ॥} 

ख. त्विक्फलं कंरशेष्वथवन््वात् ॥ २५॥ (प् ॥ 

भा. दशेपूणैमासयोरामनन्ति,--" ममाग्ने वचा विद्धयेष्वस्तु*-- 
इति पूवेमभ्न गृह्ातिः- इति। तच सन्दे हः, किम् ऋत्विक्- 

फलमाशासितव्यम्,--अभ्रे वचा विद्धवेष्वस्तु- इति, उत यज- 
मानस्य १ दइति। किम् प्राप्तम् !--अध्वयारेव- इति, कुतः १। 
णवं खतिराट्रेता भविष्यति, इतरथा लच्तषणा स्यात्, आत्मना 
यजमानं लच्तयेत्। तस्मात् टत्विक्फल मा शा सितयम्- इ ति । 

कोग्धेः१। अनया समिधा धायेमाण्ण््रौ यागः सम्भविष्यति, 
तच विद्धवेषु स्पद्धास्थानेषु अद्धं वदेखी भविष्यामि- इति 
अध्वयावेचनम्, एवमुत्सद्ी भ विष्यति-इति ॥ 

= 9 ~~ . ख. स्वामिनो वा तदथयत्वात् } २&§॥ (सिर, ॥ 

भा. यजमानस्य वा वचनं तदथंत्वात् कमणः,-- यजमानार्थं {इ 
इटं कमं साङ्गम्, उपग्रहविशेषात्, साङ्गस्यास्य प्रयोजनं 

यजमानस्य फलनिष्पत्तिनेध्वयाः सुम्रवरितुरपि यशः। किम् 
अतः १। यद्येवम्, फलसद्ध त्त नात् फलकन्तं यता गम्यते, तदेतत् 

 * विशिष्टं हवनं येषां मचाणां ते विद्धवास्तेषु वद्स्तेजसो पल 

च्तितं यत् फलं तत् ममा स्त्वत्यथः इति माधवः॥ 
१) | 
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भा 

भा. 

€ मोमांसा-द् शने 

. चग्रपन्वाधानं यजमानस्य फलस ङ्ोत्तने* क्रियमाणे अनेन मवेण 
फल सम्बन्धात् प्रकाशितं छतं भवति, न अध्वयुयशःकीत्तने न । 
तस्मात् यजमानफलमाशासितव्यम्- इति `अथ कस्मात् न 

याजमान एष मव्रो भवति? इति। उचते,--अश्यन्वाधानं 

समाख्यया अआध्वयेवं, तच्ववं गुणो मव करोत्याध्व्यवः, स 
उचतेष्नेन मवरेण!- इति, तस्मात् आध्वयंवो मवः। मम 
वचागस्त्वित्यपि यजमानस्य वचा ममेति व्यर्पाद्श{त लच्तणयः, 

यथा, राजनि जयं वत्तमानं सेनिका अस्म्राकम्- इति चपद्- 
शन्ति, एवम् ॥ 

लिङ्दश्नाच्च ॥ २७ ॥ (०) ॥ 

लिङ्गमप्यमुमथं दशयति, एवं हि आद्,.--“यां वे काञ्चन 

चटत्विज अ{शषमा शासते, यजमानस्य एव सा- इत्याशिषो 
यजमानाथकतां दशयति । तस्यात् चपि बूमःः--यजमान 
फलमाशासितव्यम्- इति। पच्ोक्तमेव भरयोजनम् इति ॥ 
(रे । ८। ९२ अ०)॥ 

करणमवरेषु कमं फलस्य ऋत्विग्धमताधिकरणम् ॥ 

` कमाथन्तु फलन्ते षां स्वाभि नं प्रत्यथेवच्वात् ॥ २८ ॥ 
इटं समधिगतं,--करणेषु मवेषु खामिनः फलमा शासितव्यम् 

--इति। किमेष एवोत्सगेः १। न,- इत्या ह, कचित् ऋत्वि- 
जामपि फलमाश्सितव्यम्- इति, यच कमाथं फलं, यथा,-- 

व्ी८ 

* फलं, सङ्कोत्तने इति का सं° पु०॥ 
† तच एष गृणो मवः करो तीत्याध्वयैवेः, स उचयतेष्नेन मदेरेति 

२ © ६० 
५ 



२ अध्याये ८ पाद्ः॥ २७ 

भा. “चश्राविष्ण् मावक्रनिषं विजिहाथां मा मा सन्ताप्तस्*-- 

क्त्. 

इति, असन्तप्ोध्वेयुः कमे शक्रोति कन्तुम्, कमं सि{र्यजमा नस्य 
उवकारिका इति ऋत्विक्फलमाशारतव्यम् अच--इति॥ 

व्यपद् शच्च ॥ २९ ॥ 

भा. यत्र च व्यपदेशो भवत, तत्रात्विजम्,- दाच्णस्य ह विद्धान- 

भा. 

स्याधस्ता्त्वार उपरवाः भ्रावेशमुखाः मादे शान्तरालाः, तच्च 
हस्तौ प्रवेश्याध्वयेयेजमानमा द, किम् अच? इति, सचा, 
-भद्रम्-इति, "तन्नौ सह-इत्यष्वयुः प्रत्याद्देति पदेशो 
मवति, अभ्वयायेजमानस्य च। "तन्नौ सदेत्युभयो्वचनम् 
अध्वयुयजमानयोः। तस्मात् चध्वयृफलमा शासितव्यमच- इ ति॥ 
(द।८।९४ अ०)॥ 

द्र्यसंस्कारस्याङ्गप्रधानाधताधिकरणम्॥ 

 द्रव्यसंस्कारः प्रकरणाविशेषात् सवेकमणाम् ॥ ३०॥ 

दशपू गेमाखयोवददिधमा वेदिधमाख, तेषु सन्देहः, किम् 
अङ्गप्रधानाथाः, उत प्रधानाथधाः १-डइति। प्रकरणात् भधा- 
नाथाः-इति। इति प्राप्ते उचपते, नेवं, द्रवयसंखारोष्ड्क- 
रधानाथा, वथा खास्यातमेवोत्तरविवन्तया प्रा्िरेषा क्रियते 
-इति॥ (३।८।९५ अ) ॥ 

 * खुक्खृवरूपौ अभ्माविष्ण् युवां नाभिदेशे धारयन् अददं चध्वयुः 
। मावक्रामिषं युवयोरतिक्रमं न छतवान् युवाच्च मत्तो वियुतौ भवतम् । 
ततो मां देदधारिणं मा सन्ताप्तम् मम देदसन्तापं उवरादिरूपं 
मा कुरुतमिति माघवः 
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च्छ. 

भाः 

अपूरवप्राछलतधमार्णा विकलता वसम्बन्धाधिकरणम् ॥ 
क ^~ # खे 

निह श्त विकताठपुव्वस्यानधिकारः ॥ ३१ ॥ 

ज्योतिष्टोमे पथ्पुरग्रोषोमोयो,-. यो दील्तितो यदग्रोषोमीयं 

पसुमालभते- इति। तच शरूयते, “बद्धिषा यूपावटमवस्तु- 
णाति आज्येन यूपमनक्ति-इति। तच संशयः, किं तयो 
राज्यबर्दिषो राज्या दधमाः म्राङताः कत्तव्याः, उत न ?- 
इति। किम् प्राप्तम् 2-कत्तयाः- दति। कुतः १। वाक्यं 
बर्हिमाचस्याज्यमा चस्य च धमाणां विधायकम्, तत् इहापि 
वाक्यं चोदकेन प्राप्तम्, न चेतत् बददिराज्ं निष्प्रयोजनम् । 
तस्मात् अच धमाः क्रियेरन-इति । 

एवं भ्ापने ब्रमः,“ निदे शात् विता वपूवेस्य अनधिकारः" 
--निदिष्टा एते धमाः प्रतौ, यत्र प्रधानस्य उपकुवन्ति 
भ्राज्लतकार्ययोराज्यबद्धिषोः; ये च प्रधानस्य उपकारिणो 
धर्माः, ते इदहातिदिश्यन्ते, प्रधानं हि चोदकोध्येच्तते, न 

चमन्. मधानस्य दधि चोदकेन सामान्यं न धमाणणम्। 
अपि च, न, अन्याः इति ज्ञातेन सन्निहिते नाम्येकवा- 

क्यता भवति अन्यसम्बन्धो पपत्तौ सत्याम्, यथा भाया राज्ञः, 
पुरुषो देवदत्तस्य इति, किमङ्ग पुन्िप्ररदधेन, निज्ञातं खर्व- 
ङ्त्वं प्रधानापेत्तायां भवति, केवलमिद्ा तिदे शः क्रियते, पदा- 

धापेच्तायाम् श्रङ्गत्वमपि साधयितव्यं स्यात्। धमाओापेच्य- 
माणः साधारणा भवेयुः, तथा ऊद्धो नावकल्पेत । लिङ्गविशेष- 

दशना व्यवतिष्ठेरन् धमाः, त दशनं नोपपद्येत, “वपया 
प्रातःसवने चरन्ति, पुरोडाशेन माध्यन्दिने सवने- इति, तथा 

“न पिता वधते, न माता, न नाभिः, प्राणो हि सः- 

इति। तसमात् वहारा प्रकतौ छताः, तहारा एव ॒वि्लतौ, 
नान्यदाराः। न च, यूपावटस्तरणं प्रक्तावस्ति यूपाञ्नं 



भा. 

भा. (व 

भा. 

{2 

२ अध्याये ८ पाद्ः॥ ४२९ 

वा। तस्मात् न तच प्राकता धमा भवेयुरपूवत्वात् ॥ (३। 

८। ९६ अ०) ॥ 

विधतिपवि्रयोः परिभोजनीयब हषा कन्तव्यताधिकर णम् ॥ 

विरोधे च अुतिविशेषादव्यक्तः शेषं ॥ ३२ ॥ 
दशपूणेमासयोरामनन्ति,--“ समावम्रच्छिन्नायौ दभा भरारेश- 

मात्रौ पवित्रे करोति, तथा “अरलिमाते विधृती करोति-- 
इति। तच संशयः, विं वेदिस्तरणाथात् बह्दिषो विधृती पवित्रे, 
उत अन्यतः {-इति। किंतावत् प्राप्तम् १-वेदिस्तरणाथान् 

बर्दिषः काय। किं कारणम् ?। तङ्धि मरतं, धमाश्चाविशेषात् 
सवेबह्दिषामथेन, तस्मात् ततः। इति भ्रा बमः,- अन्यतः 
क्रियेत । कुतः 2। विरोधात्। कथं विरोधः १। शूयते हि,-- 
“विधातु पञ्चधातु वा वेदींस्तृणाति--इति, तत् येनास्तोयति, 
कथं तत् विधृतिपविचरं ज्रियेत, न दधि, सभ्भवति-- एकं स्तरणाय 

विधृतिपवित्राय च। तदेतत् उपदि ्टवचनमनेकगृणएत्वं चोभे 

अप्यसम्भविनी प्रतिज्ञाते स्याताम्। तस्मात् न ततः क्रियेत-- 
इति। “यदिन ततः, कुतः, तद्धि £। अब्यक्त एवज्ञातोयकः 
शेषे, अस्ति तच्र परिभोजनोयं नाम बहिः, ततः कत्त च्यम् ॥ 
(रे। ८ । ९७ अ०)॥ 

भ्रालतपुरोडाशादीनां निधानाधिकरणम ॥ 

अपनयसत्वकदट् शस्य विद्यमानसंयोगात् ॥ ३३ ॥ 

ज्योतिष्टोमे शरूयते,“ पुरोडाशशकलमेन्दवायवस्य पाते 

निदधाति, धाना आश्िनपाते, पयस्यां म्रावरूणएपात्रे- 
इति। तच संशयः, किमन्यत एवं क्रियेत. उत प्रलतेभ्यः ?-- 
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भा. इति। किं मा्षम् १- पूवण न्यायेनान्यतः--डइति। तच उचते, 

भा. 

च्च. 

भा. 

--तत एकदेशस्यापनयः। कुतः १। विद्यमानसंयोगात्, विद्यते 

डि तच पुरोडाशो धानाः पयस्या च, तत्संयोग एव न्याय्यो 
नान्यसंयोगः- दति, पुरोडाशादीनाम् व संस्कारो न इन्द्र 
वायवादीनाम्। कुतः१। पुरोडाशादिषु दितीयादशेनात्। 
प्रत्यत्तसेकदटेशापनयेन उपकारो, न इन्धवायवादिसम्बन्धेन, 

एवं प्रछतानुग्रह्यो भविष्यति, तस्म्रात् प्रृतस्य उपदेशेन तत् 
क्रियेत, न च, अच उपदि ष्टोादेश अआशद्योग्नेकगुणभावखान्येन 
शकलेन होमोग्न्यख्ख प्रतिपाद्यते इति॥ (द३।८।९८ अ) ॥ 

काम्येष्टिषु उपां खुत्वधमस्य प्रधानाथेताधिकरणम् ॥ 

टि =>: ~~ \ ठ रि 2 वक्त सरव्वाथेः शषः प्रकृतिवत् ॥ ३४ ॥ (पू०)॥ 

इदमामनन्ति,--यच्ाथवेणं वे काम्या इष्टयः, ता उपांसु 
कर्तव्याःः- दति। अच संशयः,- किम् चअङ्गप्रधानाथम् उपांखु- 
त्वम्, उत प्रधानाधेम् १--इति। किं प्राप्तम् ?--“ विद्लतौ सवाः 
शेषः स्यात्, अविशेषात् अङ्गानाम् प्रधानानां च अ्रशतिवत्, 

यथा प्रतौ वेदिधमा चाज्यधमाख् अङ्गप्रधानाथाः, एवम् 

अचापि। 

मुख्यार्थो वा अङ्गस्याचोटितत्वात् ॥ ३५ ॥ (सि) ॥ 

। 

प्रघाना्था वा एष किङतिषु स्यात्। णवमिदं सटार्थम् ॥ 
उचेयत, प्रकरणं बाधित्वा वाक्येन अङ्गप्रधानाधम्- इति, तदेव 
इदानीं वाक्यं विशेषितं, काम्या इष्टयः- इति, काम्या 

प्रधानयागाः, अङ्गयागाः प्रधानाथाः, तस्मात् अङ्गमचोदितम्। 

यत् कामेन फलवचोद्यते, तत् एवानया उपांसुत्वेतिकत्तव्यतया 



दे अध्याये रट पाद्ः॥ ४२९ 

भा. अनुबध्यते। तस्मात् प्रधानाम् उपांग्ुत्वम्॥ (द।र८। 
९९ अ०) ॥ 

श्येनाङ्गानां नवनीताज्यताधिकरणम् ॥ 

ख. रन्निधानविश्षादसम्भवे तदङ्गानाम् ॥ ३६ ॥ 

भा. श्येने श्रूयते, -“दरतनवनीतम। ज्यम् - इति । तच सन्देहः, 

-- किम् नवनोतं प्रधानस्य, उताङ्गानाम् { इति। किं प्राप्तम् ? 
- प्रधानस्य, तस्य हि प्रकरणम् इति वचनम्रामाण्यान्नव- 
नतेन भधानं निवतयितव्यम्-इति। णवं मि बूमः,- 

असम्भवे' एतस्मिन् ˆ तद ङ्गानां ' (ष्येनाङ्गानां) स्यात्। कथम् 

असम्भवः १। सोमद्रव्यकत्वात् प्रधानस्य । `ननु वचनान्नवनीतं 
भविष्यतिः। न श्येने नवनोतं भवति-इत्येष वाक्याथः। कः 
तद्धि १। येने नवनीतमाज्दं भवति--इति नवनीत ज्यसम्बन्धो 
विधोयते, श्ये नाज्यसम्बन्धोग्नूद्यते । न च, सा्तात् श्येनस्य 
आज्यसम्बन्धोःस्ति, श्येनाङ्गानां तु विद्यते । यस्यास्ति, तस्या- 
नूद्य नवनीतं विधीयते,  सन्निधानविशेषात्' ॥ 

ड. आधानेऽपि तथेति चत् ॥ ३७॥ (आ०) ॥ 

भा. एवं चेत् दश्यते,-“श्येनाङ्गानाम् नवनीतम्- डति, अाधा- 

नेण्पि पवमानेष्टिषु स्यात्। ता अपि द्धि श्येनस्य उपकुबन्ति, 
तत्संसतेःश्नौ श्येनो निवत्तते- इति ॥ 

द. नाप्रकरणत्वाट्ङ्गस्य तन्निमित्तत्वात् ॥ २३८ ॥ 
(आ० नि०)॥ 

भा. न, भ्रयेनस्य प्रकरणे पवमानेषटयोग्त्रबाधानं वा सयते। 

किमतः १। यद्येवम्, अाघानस्य च ्येनस्य च न कञिदस्ति 
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भा. सम्बन्धः, अभ्मीनामाधानम्. रग्नयख श्येनस्य, तस्मात् न 

ख. 

भा. 

च्च. 

भा. 

च्च. 

भा. 

पवमानदविःघ नवनोतम्। नेतत्, श्येना ङ्गत्वे निमित्त, यत् 
च्रधानम् अभ्रीनाम् उपकरोति, यदि भकरणादीनामन्य- 
तमद् स्ति, तत् निमित्तं भवेत्। तस्मात् न श्येनाश्रयाधानयोः 
सम्बन्धोःस्ति--दइति॥ (२।८।२० ्०)॥ 

सवषामेव श्येनाङ्गानां नवनीताज्यताधिकरणम् ॥ 

तत्काले वा लिङ्दशनात् ॥ ३९ ॥ (पृ०,॥ 

इदमिदानों सन्दिद्यते, किं सुत्याकालानाम् अङ्गानाम् 
नवनोतम् उत सवषाम् !- इति। सत्याकालानाम् स्यात्, 

ˆ लि ङ्गद् श्नात्, इदं शूयते,“ सद पश्चनालभते- इति । तच 

पनवचनम्,--' अग्नोषोमोयस्य स्थानेष््रौषोमीयः पुरोडाशः, 
अनुबन्धायाः स्थाने मेचावरुणणोयस्यः- इति, दे स्थाने अन्धे 
दशयति, तेन अवगम्यते श्येनस्य वचनं सुत्याकालानाम् अङ्गा- 
नाम् विशेधं विदधाति-डति॥ 

सव्वषां वा अविशेषात् ॥ ४० ॥ (सि०)॥ 

सवषामेव च अङ्गानाम् नवनीतं स्यात्। कुतः?। अविभे- 
षात्, असति विशेषे सवषाम् चपि अङ्गानाम्- डति॥ 

न्यायोक्त लि ङ्गद शनम् ॥ ४१ ॥ (आख० नि०)॥ 

यदुक्तं लिङ्ग, -तत्परिदरणीयम्। नास्ति तावत् प्रमाण, 

यत् भ्येनस्य वचनं सुत्याकालानामङ्गानाम्-इति। किन्त 

दशेनं, तदभरमाणमूलत्वात् मिथ्यादशेनं खगतृष्णावत्। कथं 
तु मध्ये पश्रूनामालम्भः?-इति। न्यायात्। को न्यायः९। 
करमानु्दः। रवं वचनवजितः क्रमोणनुगृ दीतौ भवति--इति । 



रे अध्याये ट षादः॥ ४रर 

भा. तसम्रात् सवषाम् अङ्गानाम् नवनोतम्- इति॥ (३।८। 

चू. 

भा. 

सु. 

भ. 

२९ अ) ॥ 

| सवनोयानां मांसमयताधिकरणम् ॥ 

मांलन्त् सवनीयानाम् चोदनाविशरेषात् ॥ ४२॥ 

शाक्यानामयनम् षट्त्रिंशत्सम्बत्सरम् | तच इटं समामनन्ति, 

“संस्थिते संस्थितेःहनि गृपतिग्टगयां याति, स त यान्दगान् 
हन्ति, तेषान्तरसाः पुरोडाशः सुवनोया भवन्ति-इति । तच 
सन्दे हः,--किं सवनोयानाम् अन्येषाञ्च सम्भवतां पुरोडाशानां 

स्थाने तरसा उत सवनोयानामेव!- इति। किं प्राप्तम् ?- 

सवेषुरोडाशानां मांसमयता स्यात्, न शक्यते पुरोडाशानां च 

मांसमयता विधातुम्, सवनीयशब्देन च पुरोडाशान् विशे- 

षयितुम्, भिद्येत हि तथा वाक्यम्। तस्मात् स्वेप्रोडाशानां 
सांसमयता- इति ॥ 

इति प्रापे उचते, "मांसं तु सवनीयानां रयात्, तरसाः 
सवनीया भवन्ति-इति तरससवनीोयसम्बन्धो विधोयते, तरसाः 

पुरोडाशा भवन्ति--इल्ययं त्वनूद्यते । कुतः एतत् १। सवपुरो- 
डेषु सवनीयश्ब्दोग्नुवादो न चरते, पुरोडाशशब्द्स्तु सवनी- 
येष्ववकर्पते । तस्मात् परोडाशशब्टोग्नुवादः- इलि । तस्मात् 
सवनोवयानाम् धघानादीनाम् स्थाने मांसं ' चौद नाविशेषात्- 

इति॥ 

भक्तिरसंनिधावन्याय्ये ति चेत् ॥ ४३॥ (आ०)॥ 

इति चेत् पश्यसि, “सवनीयेषु पुरोडाशशब्दोग्नुवादो 
भविष्यति--इति, धानादिषु पुरोडाशशब्टो न वत्तते, भक्गि् 
अन्याय्या मुखा स॒म्भवति ॥। 
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४२४ 

ख. स्यात् प्रकरुतिलिङ्गत्वात् वेराजवत्॥ ४४ ॥ (आ०नि०) 

भा. 

मोमांसा-दशने 

रतौ ज्योतिष्टोमे धानादिषु अयं पुरोडाशशब्दो भाक्तः, 

सन्निद्धिते प्रयुक्तः, इदापि भाक्त एव प्रयोदचयते, चन्नापि हि 
सवनोयशब्देन ते सन्निदिताः। प्रकतौ लिङ्गसमवायाचछब्द्- 

प्रत्तिविक्लतावपि तथैव, यथा, कचरिणो गच्छन्ति, ध्वजिनो 
गच्छन्ति - दइति। यथा “उक्यो वेखधपसामा एकविंशः षोडशो 
वेराजसामा--इतिप्रछतिलिङ्गेन सामशब्देन वेपो 
जयृष्ठः- इति गम्यते, एवम् इहापि सवनोयानाम् मांसमयता 

-इति॥ (२।८)। ररे अ०)॥ 

इति यओश्बरखाभिविरचिते मीमांसाभाष्ये तु तीयस्याध्याय- 

स्याष्टमख्रणः॥ समाप्त त् तोयोग्ध्यायः ॥ 



४ अध्याये ९ पारः ॥ ४३५ 

चतुय अभ्याये प्रथमः पादः॥ 

भद 

, अथ प्रति्वाधिकरणम् ॥ 
€ १ र 

खः अथातः क्रत्वथपरुप्राथयोजिन्नासा ॥ १॥ 

भा. त॒तोयेभ्याये श्तिलि ङ्गवाक्छप्रकरणस्था नसमा स्वानेः शे विनिः 

योगलच्वणमुक्ताम्* 1 इह इदा नो त्वथे पुरुषायै जिज्ञाष्येते, 

--कः करत्व्थैः १ कः पुरुषाथंः- इति, यापि प्रयोजकाप्रयोजकः- 
फल विभ्यथेवाद्ाङ्गप्रधानचिन्ता, सापि करत्वे पुरुषा थं जज्ञा रैव । 
कथम् 1 चङ्ग क्रत्वथः, भधानं पुरुषाः; फलविधिः पुरुषार्थः 
अधेवादः क्रत्वधेः ; प्रयोजकः कथित् पुरुषाः प्रयोजकः 

 क्रत्वथेः। तस्मात् ‹ क्रत्व पुरुषाययोजिक्ञासा- इति खवितम्। 
तच अथातःशब्टौ प्रथमे एवाध्याये प्रमदे वणितौ । अथेति 

प्रहतं शेषविनियोगलच्वणमपेक्तते । चतः इति क्रत्वथंपर- 
षाथेजिज्ासाविशेषं भ्रकुरुते। त्ातवे यः स क्रत्वर्थः, पुरुषाय 
यः स पुरुषाथेः। जिज्ासाशब्टोः्पि ततर एव समधिगतः, - 
ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा-इति। तदेतत् भतिज्ञाख् चम्, क्रत्वथे- 
परुषाथयो जिं्धासा- इति ॥ (४।९।९ चअ०) ॥ 

अथ क्रत्वधेपुरुषाथल च्षणाधिकरणम् वणकान्तरदयसदहितम् ॥ 

ख. यस्मिन प्रीतिः पुर्षस्य तस्य लिष्ाऽथल्तणा- 
ई ऽविभक्तत्वात् ॥ २॥ 

अथ किंलच्तणः क्रत्वथेः, किंलच्तणः पुरूषाः? इति लच्तणं 
[0 2 ~ 

* तन्न प्रद्मत्तवयम् इत्यधिकः पाठः कं सं° पु०॥ 



४२६ मीमांसा-दटशने 

भा. वाच, तथा हि लघीयसो प्रतिपत्तिः, पष्टाकोटेनः उपदेशे 

गरोयसो ; तदुचते,- यस्मिन् भ्रोतिः पुरुषस्य", (यस्िन् छते 
पदाथ पुरुषस्य प्रोतिर्भवति) स पुरुषार्थः पदाथः । कुतः?। 
° तस्य लिप्सा" अथन च भवति, न शाखेण, करत्वथा दि शखात् 
अवगम्यते, न अन्यधा; अविभक्तो हि परुषाः प्रीत्या, 
योयः प्रोतिसाधनः स पुरुषाथेः। पुरुषाय ल क्ते तदिपरीतः 
क्रत्वथेः--डइ ति कत्वथंस्य लच्णं सिद्धम्† । (१ म वकम्) ॥ 

णवं वा खत्रं वण्यते, दशंपुणेमासयोराम्नायते,--“ अनति 
द्रश्यं स्तणाति चअनतिद्रभ्यमेतैनं मजया पयुभिः करोति- इति, 

तथा, आद्ायेपुरोषां पशुकामस्य वेदिं कुयात्, वत्सजानुम् 
पसुकामस्य वेदं कुयात्, गोदोहनेन पयुकामस्य ्रण्येत्- 

इत्येवमादीनि। तच संश्यः,- किम् एवज्ञातोयकाः कत्वथोः 
उत पुरुषाथाः १ दइति। किं मराप्तम् !-करत्वधाः-- इति । 
कुतः १। भ्रत्य उपकारस्तेभ्यो दश्यते ऋतोः, पुरीषदरणं 

वेदिस्तरणं च, तदुक्तं, (३।९।३ ख०)--दर्गृणसंस्कारेषु 
वाट्रिःः-इति। तस्मात् कत्वथाः- इत्येवं प्राप्तम् । 

एवं प्रापे ब्रमः,“ यस्थिन् प्रोतिः परुषस्य स पुरुषाथ एव-- 

इति, प्रोतिस्तेभ्यो निवतते, तस्मात् एतं परुषाथाः- इति । 

° नन् प्रव्यत्तः उपकारः क्रतो टुष्यत- इत्युक्तम् । उचयते 

सत्यं दृश्यते, न त् करतोरूपकाराय एभ्यः सङ्गोत्तितेभ्यः, फलेभ्य 

एते अयन्ते, न च, य उपकरोति स शेषः ; यस्त॒ यद्थेः यते 

स तस्य शेषः- इत्युक्तं (२।९।२ ख०)- शषः पराधत्वात् 

--इति। (रय वणेकम्) ॥ 

एवं वा, द्रव्यार्जनम् उदाहरणम्, इ ह द्रव्यार्जनं तैस्तैनिंयमेः 

* पष्याकोटेन इति पाठः क° सं प०॥ 

† ˆख्तदुक्तं भवति, खयंप्राथितसाध्याधोनानुष्टानः पुरुषाथस्तदुष 

काराः क्रत्वथंः' इति तच्ररलमचानस्मत्तव्यम् ॥ 



४ अध्याये ९ पाद्ः॥ ४३७ 

भा. ख्यते, ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहादिना, राजन्यस्य जयादिना, 
वेश्यस्य छष्यादिना। तत्र सन्देहः, किं कत्वा द्रयपरिगयरद्ध 
उत यृरुषाथः?-इति। किं भराप्तम्?- क्रत्वर्था नियमात 
यद्येष पुरुषाथः स्यात्, नियमोग्नथको भवेत्, प्रत्यच्छेण एतत् 
अवगम्यते,-नियमादनियमाचाजितं द्रयं परुषं प्रीणएवयति-- 
इति, तस्मात् क्रत्वधः, कामश्रुतिभिखास्य सङैकवाक्यता दृष्टा, 
इतरथा, अनुमेयेन फलवाक्येन स द्कवाक्यतां वायात्। लिङ्ग 
चापि भवति,--“चश्रये च्ञामवते पुरोडाशमष्टाकपालं निवपेत्, 
यस्यादितश्नेः सतोग्रिगृद्धान् ददेत्. यस्य रण्यं नभ्येदादध- 
यादीनि निवेषेत्- इत्येवमादि, तद्धि दरयोपघाते चोद्यते, 
यदि द्रयपरिग्रहः कमाथेः, तत एतदपि सति सम्बन्धे कमार्थम् 
--इत्युचपते, इतरथा असति सम्बन्धे कमाथम्- इत्यन्मोयते, 
फलं च अस्य कर्प्येत । तस्मात् यजतिख(तिगद्धीतं दयाजनं 

येन विना यागो न निवत्तते, स यागस्य त्या परगद्धीतः- 
इति गम्यते। तस्मात् क्रत्वथः- इति । 

एवं प्राप्ते ब्रूमः, पुरुषाथः-इति। एतस्िन् छते पदाथ 
प्रीतिः पुरुषस्य भवति, तस्मात् अस्व लिप्सा अथलच्तणा शरीर. 
धारणाधा, यस्य शरोर भ्रियते, क्तं तस्यास्ति द्रवयं, शरीरिण 
यागः श्रूयते, तस्मात् विद्यमानद्रयस्य विनियोग उच्प्रते। न 

द्रयाजनं तिगृद्धीतं, विनापि हि द्रव्याजनवचनत्वेन शब्दस्य, 
यागो निवत्तत एव, तस्मात् पुरषाथा द्रयपरियद्ः। 
अपिच, यदि शखात् कमा दरयाजनं, तन्नान्यचर विनि- 

युज्येत तथाजितम्. तत्र सवतच्रपरिलोपः स्यात्। चपि च, 
उपक्रान्तानि सवकमाणि द्रव्याजेनेन भवेयुः, तत्र एतन्नो पपद्यते, 
अपिवा एष +सवगालोकाच्छिद्यते, यो दशेपूणेमाखयाजी 

* खगादिति का क्रो° पुर पाठः॥ 



दे मोमांसा-दशेने 

भा. सन्नमावास्यां वा पौणमासीं वा अतिपातयेत्- इतिः; एवञ्च 
सति, प्रयोगकालादह्दिरेतदङ्गं सद्नुपकारकं स्यात्। न च, 

अ्राधानवत् भवितुमद्धति, त द्धि वचनं,-* वसन्तेः्रिमादधीतः 
इति, न चेतत् अङ्गम् । 
अथ यदुक्त नियमवचनम् अनथकं, पुरुषां द्र्यपरियदे 

सति-इति। उचते, नेतावता पुरुषाथता व्यावत्ेते, अत्य च्चा 
हिसा, त्वया च परोक्तं युक्तिबृद्या यपदिश्यते, न च, परोक्तं 
म्रत्यच्तस्य बाधकं भवति, तस्मात् नियमवचनात् काममपरमः- 

दृष्टं करप्येत, न तु दृषटदहानम्। तस्मात् यत् पुरुषस्य मयोजनं 
मरोतिः, तदथं धनस्य चअजनम्,- इत्येवं च सति, ब्रीदहिणा 
यागः क्त्यः, भरोत्यधेमजितेन वा कत्व्थमजितेन वा, न अच 
कञ्चित् विशेषः ; मोत्य्थम् उपाजितोग्पि बीद्धिः, ब्रीहिरेव, 
कमाधम् उपाजितोण्पि बीहिः, व्रीहिरेव । तस्मात् न प्रयोग 

चोद नाग दतं द्र्याजनम्। 
अथ यदुक्तम्, अनुमेये नाम्रहृतेन वा शब्दे न युष्मत्पन्े निय- 

मस्य एकवाक्यता, अदयत्पत्ते तु दृष्टेन प्रयोगवचनेन--दति। 

नेष दोषः, अ्मत्पच्ेण्पि दृष्टेन भुजिना, न फलवचनेन । "कथं 

तङि? नियमाददृष्टं भवति--इति गम्यतेः। यथेव भवदीये 

पत्ते। “ओह अद््मत्पच्ते फलवत एकवाक्यभावात् फलवत 

उपकरोति- इति गम्यतेः। उचते, अस्य्मत्पत्तेण्पि फलवत 

एवैकवाक्यभावः, एतावांस्तु विशेषः,--तव अतं फलं, मम तु 
द्षटम्--दति। 

अथ यत् लिङ्गम् उक्तः-गृदादादिषु कमं श्रयते--इति। 

तत्र उचते, यद्यपि न करत्वं दरव्याजनं, तथापि दादे निमित्ते 
फलाय वा कमोङ्गभावाय वा जामवत्यादौनां विधानम् उप- 
पद्यत एव । तस्मात् पुरुषाथ द्राजनं, प्रीत्या हि तद विभक्तम् 
-इति॥ (देय वणेकम्)॥ (४।९।२अ०)॥ 



खच. 

भा. 

४ अध्याये ९ षादः॥ ४३९८ 

~ € 

प्रजापतित्रतानां पुरुषाथताधिकरणम् ॥ 

तद्त्छगं कमाखि पुरुषाथाय, शस्तरस्यानतिशङ्य- 
त्वान्नरच द्रव्यं विकीष्यते तेनाथंनाभिसम्बन्धात् 
क्रियायां पर्षञखुतिः 1 ३॥ 

द् प्रजापतिव्रतानि उद्ादहरणम्,-- नो दयन्तमादित्यमी दहेत 

नास्तंयन्तम्--इत्यादीनि । तच सन्देदः,- किं कत्वथानि 
भ्रजापतित्रतानि उत पुरुषाधानि --इति। किं प्राप्तम् 
क्रत्वथेानि-इति। कुतः१। णवं द्ध, फलं न करुपयितयं 
भविष्यति-इति। ननु श्रूयते एवेतेषां फलम्,- “एतावता 
देनसाग्युक्तो भवति--इति । उच्ते,-नेतत् फलपरं वचनं, 
वत्तमानापदेश एवेष शब्दः- इति, तेन यचादित्य ईल्तितव्यः 
म्राप्नः, तत्रायं प्रतिषेधः उद्यतोण्स्तंयतय् नियमो वा स्यात् 

कञ्चित् कमे ङ्गभृतः। 
एवं मापने ब्रूमः, त दुत्सगे (मोत्युत्सगगपि) कमा णि पुरुषाधेय 

भवेयुः, एवज्ञातोयकानि ; कत्तरोतानि उपरद्श्यन्ते, न कमणः । 

अथेप्राप्तेन कच्चा सम्बन्धो यः, स विधित्सितः, न कमेसम्बन्धो- 
म्विद्यमान एव। शाखं च अनतिशङ्कं पित॒मातु वचनादपि 

प्रमाणतरं, खयं हि तेन प्रत्येति, इन््ियस्थानोयं हि तत्, न 

चेवमादिभिद्र्यस्य कित् दृष्ट उपकारः साभ्यते। तस््रात् तेन 
पुरुषाधन अभिसंयोगात् क्रियायाम् रवञ्ञातोयकायां पुरुषः 
वके 

अपि च, पुरुषप्रयलः पदाथैविधिमातं लच्तयतुम् उच्चा्यत, 
खयम् अ विर्वाच्ततः स्यात् । 

अथ यदुक्त--यत्ादित्यस्येच्तणं प्राप्त, तचोद्यतोः्स्तयतस प्रति 

षेधः- इति, सत्यं प्रतिषेधो न्याप्यः, तथा तिः अनुगद्धेत, 
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भा. इतरथा नियमो लच्येत--इति, किन्त इह नियमः शब्देन 
श्रयते, तस्य व्रतम्--इति, तेन नियम एष, नोदयन् चादित्य 

ईक्ित्यः-इति। अपिच, "एतावता हेनसा अयुक्तो भवतिः 
इति पुरुषसम्बद्धो दोषः कोत्यते, न कमेसम्बद्धः। तस्मात् 

पुरुषाधानि म्रजापतिव्रतानि--इति। गोलच्वणान्यप्येवमेव 
ˆ कत्तरोकण्यः कत्तवयाःः- इत्येवमादीनि ॥ 

ख. अविश षात्तु शस्त्रस्य यथाश्रुतिफलानि स्युः ॥ 8 ॥ 
(आ०., ॥ 

भा. उचते, यद्येवम्, इमान्यपि पुरुषाथानि स्वुः,--समिधो 
यजति, तनूनपातं यजति, नानुतं वदेत् इत्येवमादीनि । 
अत्रापि पुरुषप्रयलसङ्खोत्तनम्, अचापि न द्रव्यं चिकोष्येते-- 

दति॥ 

ख. अपिवा कारणाग्रहणे तदथंमथस्यानभि- 
सम्बन्धात् ॥ ५॥ (नि०)॥ 

भा. अपिवा नेतदस्ति,--“समिदादीन्यपि परुषाथानि मरा्रुवन्ति 

--इति, कारणाग्रदके पुरुषाथानि प्रजापतिव्रतानि भवेयुः, न 
तत्र त्यादिकं किञ्चित् कारणं गद्यते, येन कमणाम् अङ्ग- 
भृतानि-इति गम्यते, तस्मात् तानि पुरुषाथानि। अर्थस्य 
(कमणः) न अभिसम्बन्धः प्रजापतित्रतेः, इद तु समिदादीनां 
मकरणं नाम कारणं गद्यते, येन कमाधानि--इति विज्ञायन्ते । 
तस्मात् विषम उपन्यासः, पुरुषम्रयल्चैवं सति अनुवादः ॥ 

खः तथा च लोकभृतेषु ॥ € ॥ (यु°)।॥ 

भा. लोकेणपि, निष्पन्नकायोादिषु प्रयोजनवत्सु यत् असंयुन्तं फलेन 
यते, तत् तदङ्ग विज्ञायते- इति मन्यमाना उपवासं जपं वा 



४ अध्याये ९ पादः। ४४१ 

भा.उपदिश्य एव छतिनो मन्यन्ते, न ब्रुवते, इदमस्य प्रयोजन- 

बतोण्ङ्गम् इति. तथा च अपरेः्पि मन्यमाना न दुरुते 

मन्यन्त । तस्मात् समिदादोनि कमाद्घानि, न प्रजापतिव्रतानि 

दति सिद्धम्॥ (४।९।२अ०)॥ 

यज्ञायुधानामनुवाद्ताधिकरणएम् ॥ 

ख. द्रव्याणि त्वविशेवणानथक्यात प्रदीयेरन ॥ ७॥ 
(पू०)॥ 

भा. स्तो दृर्शपरणेमासौ, तत्राम्नायते,--' ष्यञ्च कपालानि च 
श्रग्रिद्ोहवणो च श्रध च छष्णाजिनं च शम्या चोलूखलं च 
मुसलं च दृषच्चोपला चैतानि वे दश यज्ञायुधानि ड ति। 
तच संशयः,- किम् एतानि द्रव्यानि प्रदात्यानि उत स्वेन 

स्वेनार्थन सम्बन्धनीयानि?। तदेतत् सिद्यथम् इदं चिन्त- 
नोयम्,--किम् एष विधिः उत अनुवादः -इति। विधौ 
सति प्रटानमनुवादे सति यथधाधसम्बन्धः। किं प्राप्तम् 
विधिः- इति, तथा हि प्रहत्तौ विशेषः, इतरथा वाद्माचरम् 
अन्थकम्। प्रदाने च एषां यज्कायुधशब्टोःनुगद्धीतः,- यज्ञस्य 
आयुधानि, यजस्य साधनानि इति, इतरथा उद्ननादी- 

नामायधानि भवेय: अवणेन, लच्तणया यज्ञस्य, संख्या च 

एवम् अवकरपते,--यागेनकेन सम्बन्धात्, इतरथा नानाथ- 
सम्बन्धात् दशेतिसंख्या न अवकर्पते। तस्यात् प्रदौयेरन्, 

अविशेषेण विहितं प्रकरणेन प्रधानस्य भवितुमदति॥ 

ख. स्वेन त्वयन सम्बन्धो द्रव्याणां एयगथत्वात्, तस्मात् 
यथाख्ति खः ॥ ८ ॥ (सि०)॥ 

भा. न चेतदस्ति विधिः,- प्रदेयानि इति, अन्वादः, प्राप्त 
«५ 
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भा. 

+धा. 

भा. 

त्वात्,--स्पयेनो द्ध न्त कपालेषु खपयत्यग्रि दोचदवभ्यां निवपति 

श्रपण विविनक्ति, छष्णाजिनमुलूखलस्य अधस्ताद् वस्तुणाति, 
शम्यायां द्रृषद्मुपद्धाति, भरोल्तिताभ्यामुलूखलमुसलाभ्याम- 
वदन्ति, प्रो्िताभ्यां दृषदुपलाभ्यां पिनष्टि इत्येवं स्वेन 
स्वेन वाक्येनोद्धननादिषु भ्राभुवन्त, आप्तानां वचनम् अनु 
वाद्ः। भकरणमपि वाद्येन बाध्यते, यन्ञायुधशब्द ख अनुवाद- 

पके न्याथ्यः, न विचिपद्े, गौणो हि स ायुधशब्दः स्यादिषु, 
संख्यापि पाठाभिभ्राया भविष्यति, विस्पष्टं च एतत् उद्धना- 

दिभिः स्पयादीनि प्रयुक्तानि इति, भवति हि त्र विधिः,-- 

“सपवेनोद्धन्ति- इत्येवमादिः, न तु यज्ञायुधानि कर्तव्यानीति । 
तक्मात् उद्धननादिषु वाक्येन प्राप्तानामनुवादः- इति॥ 

चोद्यन्ते चाथकमसु\< ॥ (यु १)॥ 

चर्धक्मस चोद्यन्ते पुरोडाशादोनि, तान्यपि विकर्पेरन्, 
ततर पत्ते बाधो न खमुच्चयः। युरोडाशादौनं निरपेत्ताणां 
यजिखम्बन्धात्, स्प्वाटोनां च। एवं वा, “चोद्यन्ते चाधकमं सु, 

चोद्यन्ते, परिधानोये कर्मणि, अहिताभ्िमच्रिभिदं दन्ति 
ज्ञपातरेश्च- इति, यदि प्रदीयेरन्, तर न भवेयुः, तस्यात् 
रपि न म्रदातयानि-ड[ति॥ . 

लिङ्गदशनाच् ॥ १० ॥ (यु° २)॥ 

लिङ्गदशनेन च, -चतृरंश पौणमास्यामाङ्तयो यन्ते, 

चयोद् शामावास्यायाम्'--इति। तस्मादप्यनुवाद्ः-इति॥ 

(४।१५. । ४ अ०)॥ 

^ ^~ ~~~ ~ --~ 



च्छ. 

भा. 

४ अध्याये ९ पादः॥ ४४२ 

पश्वेकत्वादे विवच्ताधिकरणम् ॥ . (पश्वेकत्वन्यायः) 
४ + 

तचकत्वमयनज्ञाङ्गमथस्य गृणमतत्वात्॥ ११ ॥ (पू°,॥ 

अस्ति ज्योतिष्टोमे पखुः अग्नीषोमीय, "यो दीच्ितो, यत् 
श्नोषोमीयं ` पसुमालभते--इ ति, तथा, “अनङ्ाद्धौ युनक्ति 
इति, तथा, अश्वमेधे, ˆ वसन्ताय कपिज्ञलानालभते-- इति। 

तज्न सन्देहः, - किं विवच्ितम्, एकत्वं दत्वं बज्त्वं च, उत 

. अ्रविवक्तितम् ?--दरति। ततर एकलत्वमयज्ञा ङ्गभूतं न विवर्तितम्, 

-दत्यथः, “अधेस्य गुणभूतत्वात्, न अालम्भस्य गुणभूता 
` संसा नियोजनस्य वा। कस्य तद्धि !। पशोः अनडद्दोः 

 कपिज्ञलानां च, विभक्तिद्ध त्या प्रातिपदिकाधेगतं संख्यां 

रते, वाक्येन सा यज्ञाङ्गं ब्रूयात्, वाक्याच सुतिबेलौयसी। 
तस्मात् न वज्ञाङ्गं विवर्तितम् इति। 

आद, मा भूत् यज्ञाङ्गम्, पञ्वादीनामङ्गम् विर्वाज्ितं तथा 

पोति। उचते, न, पश्वादौनामङ्गेन उक्तेन अनुक्तेन वा 

किञ्चित् प्रयोजनमस्ति, यज्ञाङ्गन हि अविपन्नेन प्रयोजनम्, 

विपन्नेण्पि हि पश्वाद्यङ्खेग्विगृण एव क्रहुभवति, यज्ञा फालं 

न पश्वादेः। तस्मात् पश्वादेगृणेन अज्ञातेन ज्ञातेन वा न 

` किञ्चित् प्रयोजनमस्ति इति, न तत् वि्वात्ितम्, यत् हि 

भा. 

प्रयोजनवत् तत् विवच्तितम्- इत्यु चते ॥ 

रकशर तित्वाच्च ॥ १२ ॥ (यु°,॥ 

भवति च किञ्चित् वचनं, येन विज्ञायते, -न तत् विवच्तितम् 

-- इति, "यदि सोममपद्रेयुरेकां गां दच्विणं दद्यात्- इति, 
यदि हि विवक्ितं भवेत्, न एकामिति ब्रूयात्. गामित्येक- 
वचनस्य विवच्ितत्वात्, तथा, (अवीद्े धनू दे-इत्यत्रापि 
दे-इति वचनं ज्ञापकम्, अरविवच्तितम् अवो- इति दित्वम्-- 
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भा. 

भा. 

भा. 

इति। "चोन् ललामान्- इत्यत्रापि चोनितिवचर्नं लिङ्गम्, 

ललामानितिबङ्गवचनम् चविवच्ठितम् इति॥ 

प्रतोयत इति चेत् ॥ १३॥ (आ०)॥ 

एवं चेत् पश्यसि, अविवच्तिता संख्या-इति, तत् न, 

प्रतीयते हि संख्या अास्यातवचनस्य अङ्गभूता, यथा “^पसु- 
मानय इत्युक्तेः एक रएवानोयते, पशच-इति, दी; पश्चन् 
--इति बहव अानोयन्ते, यश्च प्रतोयते स शब्दाः, त्यात् 
यज्ञस्याङ्गभूता संस्या- इति शब्दात् गम्यते, न च शब्दात् 
गम्यमानम् ऋते कारणात्, अ विवच्तितं भवति ॥ 

. नाश्ब्द्ं तव्ममाणत्वात् पृत्ववत्॥ १४॥ (आ° नि०)। 

नैतदेवं, सत्यं प्रतोयते, न त् अयं शब्टाथः व्यामोद्धादेषा 
्रतीतिः। कुतः एतत् १। वाक्याद्भि यज्ञाङ्गम्- इत्यवगम्यते, 

वाद्छं च त्या बाध्यते ; तद््मात् अशब्दाधाभ्यं यज्ञे एकत्व 
टोति। अशब्दाथाग्पि हि प्रतीयते, यथा, पूवा धावति-- 
इति, ख पुव इत्युचते, यस्य चपरोगस्ति, तेन “पूवेः" इत्युक्ते, 
अपरो गम्यते, नतु, अपरो, ^धावति--इति वणात् प्रती 
यते, एवम् इ दापि पय्ुम्- इत्येकत्वं गम्यते, न तु यज्ञ्. यथेव 
दि पूवम्-इत्युक्तेणपरो गम्यते एव केवलं, न तु स विधीयते 
कस्िंखिदयं ; एवम् इहापि संख्या प्रतीयते एव केवलं, न 
तु कत्तव्यतया यज्ते विधोयते न पशौ । 

कथं न पशौ विधीयते !- इति चेत्। विधायकस्याभावात्। 

“ अस्यातशब्टो विधायको भविष्यति-- इत्ये तदपि नोपपद्यते, 

~ द्रव्यदेवतासम्बन्धस्य स विधायकः सन् अआलमभते-इति 

न संस्यासंखेपयसम्बन्धं विधातुमदति--दति, भिद्येत हि तथा 
वाक्यम्। तस्मात् अविवच्िता संख्या--इति ॥ 
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भा. 
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प्ाब्दवन्तपलभ्यतं तदागम हि तत् दष्चत तस्य ज्ञानं 

यथान्येषाम् ॥ १५ ॥ (सि०,॥ 

तुशब्दः पच्छ व्यावत्तवतिः, नेतत् अस्ति, न यज्ञे संख्या 

शब्देन यते इति, चआ्रास्यातवाचेय हि अथ उपलभ्यते, 

लोके पस्युमानय-इत्येकवचने सति एकत्वपय्यु विशिष्टमानयनं 

म्रतोयते, पश्र अनयेति दित्वविरशि्टं गम्यते, तच हि एकत्व- 

मपति, दित्वमुपजायते; यस्व चागमे यत् उपजायते, स तस्य 
अथः- इति गम्यते, (तस्य ज्ञानं, यथान्येषां शब्दानाम्. 

अश्वमानयेति उक्ते अश्वानयनं प्रतीयते, गामानय- इति 

गवानयनं, तच अश्वोग्पेति गौ श्ोपजायते, तेन ज्ञायते, 
अश्वशब्दस्य ्रश्वोग्था गोशब्दस्य गौः- इति 

यदुक्तं, अत्या वाक्याथा बाध्यते इति, उचते, न ति 
बते, - वाकाया नास्ति- दति, केवलं तु म्रातिपदिकाथेगतां 
संख्यामाह, ताद्रशो संख्या वाक्येन यज्ञे विधोयते, प्रातिपदि- 

काया हि आख्यातवाचेयन सम्बभ्यते, विभक्तव्थ॑ण्पे, तथाहि 
तदिशेषण विशिष्ट अलम्भो गम्यते, तच एकाथयत्वात् एकवा क्यम 

अवकरुपते। पशौ हि संख्याया विधीयमानायामेक आख्यात 

शब्दो न शक्नुयात्, त्राख्याताथ विधातुम्, संख्या संखप्रय सम्बन्धं 
च। तद्ात् यज्ञ विवदता संस्या- इति ॥ 

तद्वच लिङ्गदशनम् ॥ १६ ॥ (यु° १)॥ 

किम् ?-इति। “कणा याम्या अवलिप्ता रौद्रा, नभोरूपाः 

पाजन्याः, तेषाम् रेन््राग्नो टशमः'- इति, यदि तित्वं विवक्तं 
तदा रेनराप्नो दशमो भवति। तथा :छृष्णा भौमाः, धृस््रा 
चान्तरि द्वाः, ठ इन्तो दिव्याः, शवला वेदयुताः, सिद्खास्तारकाः 
इति प्रकत्य अद्ध, “अद्धमासानां वाणतत् रूपं यत् पञ्च 
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भा. दशिनः- इति। तस्मात् अपि पश्यामो, विवच्छिता संख्या 

भा. 

-दति। यत्तु उक्तम्. “एकां गाम् इत्यविवन्तां दश्यत 
--इति। अत्र उचयते, गोखंस्यासम्बन्धं विधातुम्, एतत् 
उच्रते, इतरथा हिः गोद्त्तिणासम्बन्धो विहितो गम्येत । 
तस्यात् विवक्ितेःपि वाचपमेतत्। अवीदे धेनू दे जीन्लला- 
मन् दइति च अनुवादाः॥ (४।९।५अ०)॥ 

पूवाधिकरणांशः लिङ्गस्य विवच्ितत्वाधिकरणच्च ॥ 

तथा च लिङ्गम् ॥ १७ ॥ (यु° २,॥ 

एवं च हत्वा समानश्युतिकं लिङ्गमपि विवच्ितं भविष्यति, 

तच इदं दशनम् उपपद्यते, “वसन्ते प्रातराग्नेयं छब्णयोवामा- 
लभते, ग्रीष्मे माध्यन्दिनि सिंदीमेन्रौ शरदि अपराह्ने ऽेतां 
बाद्स्पत्याम्- इति। तत्र गूयते,“ गभिणयो भवन्ति-- 

डति, गभः खोणां गुणः, तेन खियो दशयति- इति भविष्यति। 

तथा “अश्व ऋषभो ह ष्िवेस्तः पुरुषः- इति ते प्राजापत्याः" 
-इति। तत्र श्रयते, “मुष्करा भवन्ति सेद्ियत्वाय'- इति, 
मुष्करत्वं पुंसां गणः, तेन पमां दशेयति- इति । 

अधिकरणान्तरं वा, तथा च लिङ्गम् इति, संख्याधिकरणं 

लि ङ्गाधिकरणेः तिद ्रयते। लिङ्गम् अविवल्ितं, अत्या वाक्यस्य 
बाधितत्वात्, न च, विव्तितभिव शूयते इति, भवति लिङ्धः 
“खी गोः सोमक्रयणी इति, खीवचनात् सोमक्रयणी- इत्य 
विवक्तितमेव लिङ्गं प्रतीयते । ८ननु कथं खमीमानय-इति 
न टगः आनीयते ¢। नैवम्, अशब्द्न्त॒ तत्, पूवा धावति-- 
इति यथा। 

लिङ्गं विवच्छितं वा वाक्यस्य शरत्याःप्रतिसिद्त्वात्, ^तथा 
च लिङ्ग  गभिंणयो भवन्तिः. इति, तथा च "मुष्करा भवन्तिः 
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भा.-इति। यदुक्त “खौ गौः सोमक्रयणो-- इति, तत्र खीत्य- 
विवक्तं, तथा “प्रजापतये पुरुषान् हस्तिन आलभते दति 

पुरुषग्र हणम् अविवत्ितं, विस्पष्टो हि न्याय उक्तो लिङ्गविव- 
तायां । तस्मात् विवत्ितं लिङ्गम्- इति॥ (४।९।६अ०)॥ 

५ 

अआखयिणामदृष्टाथताधिकरणम् ॥ 

अश्रयिष्वविशेपेण भावोऽथः प्रतीयेत ॥ १८ ॥ 
( नि०) ॥ 

भा. अचाञ्रयिणः+* पदाथा उदाद्रणम् (उत्तमः प्रयाजः पयु- 

भा. न 

पुरोडाशः खिष्टल्लत्- इत्येते यागा उदाहरणम्) रष 

सन्देहः, किं यजिमाचं संखारो देवतायाः, उत यजिना 

अद्रष्टं देवतायां क्रियते? इति। किं प्राप्तम् १ “चआ्रयिषु 

अविशेषेण भावोग्धैः प्रतोयते" इत्याश्रयिषु एवज्ञातीयकेषु 
अपूवस्य भावोग्धेः प्रत्येतयोःविशेषात् अन्येरास्यातशब्दः,-- 
यजति ददाति उदहोति- इति, उक्तमेतत् भूतं भदायोपदि- 

भ्यते (२।९।४दय्० भा०)- इति॥ 

चोदनायान्त्वनारम्भो विभक्तत्वान्नद्यन्येन विधी- 
यते ॥ १९ ॥ (आआ०,॥ 

अस्यान्त् चोद नायाम् अनारम्भोःपूवस्य, विभक्तोग्यमास्यात- 
श्दो,- यो दृष्टाः, ततो न अपूर्व, यः खर्वट टाः, ततोप्पूवेम् 
--इति, दृष्टाथेञ्चायम्, अस्मिन् दि यागे क्रियमाणे देवता 

 * एकटेशन अन्यदीयं द्रव्ये टेवतामभयं वा अाश्रयन्ति संखकवन्ति 

ये पदाथास्ते चाश्रयिण इति तचरतम्। 
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भा. स्यते, खिष्टछत्यपिः दूर्यं मतिपाद्यते, न च अन्येन शब्देन 
अच चुं विधोयते। तस्मात् यजिमा चं संककतारः- इति ॥ 

ख. स्यादा द्रव्यचिकोर्षायां भावों च गणभूतताऽऽश्रयाद्धि 
गुणीभावः ॥ २०॥ (सि०)॥ 

भा. स्यात् वा अपूबमतः, सत्यामपि देवताचिकीषायां, तस्खिन् 
देवतासंस्काराथ गृणभूतता यागस्य, द्व्यप्रतिपादेन च, मव्रेण 

तत्र देवता स्मयते, तस्मिन मवरेण दृषटेभ्यं क्रियमाणे त्यागो- 
ग्परोष्टरष्टाथः जयते, तस्य न किञ्चित् दृष्टमस्ति, देवताञ्रयात्त 
देवतागतं तत् अपूवम्- इति गम्यते ॥ (४।९।७ अर) ॥ 

भ्रतिज्ञाधिकरणम् ॥ 

ख. अथ समवघम्यतो द्रव्यकम्भरणाम्।॥ २१॥ 

भा. अतित्रान्तः तृतीयविषयः, अतः प्रष्टति द्रव्याणां कमणां च 
“ अर्यः (प्रयोजने) समवेषम्यं वच्यते, कचित् साम्यं, कचित् वे- 

षम्यम्, अामित्तावाजिनयोवषभ्यं, क्रयपांखनां वैषम्यं, दण्डस्य 
मेचावरुणधारणे यजमानधारणे च साम्यम्, एवं तत्र तच 
दरष्ट्ं, साम्यं वेषम्यं च-इति॥ (४।९।८अ०)॥ 

* .खिष्टज्लदपि' इति क° स० पुर पाठटः। खिष्ट्ृत्यापि' इति 

का०क्रो° पु पाठटः॥ 
+ द्रव्यकर्मणा दण्डदध्यानयनादोनामथ प्रयोजने साम्यम् उभय- 

प्रयुक्तिः, वेषमभ्यमेकेन प्रयुक्तिरितरेण नेति अतः परं वच्यते इत्यथः 
इति तव्ररलम् ॥ 
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तप्ते पयसि द्ध्यानयनस्यामित्ताप्रयुक्तताधिकरणम् ॥ 
(वाजिनन्यायः) ॥ 

ख. रकनिष्यत्तेः सवं समं स्यात् ॥ २२॥ (पृ०)॥ 
भा. 

भ 7 

चातुमेस्थेषु वेऽवदेवे श्रयते, तते पयसि दध्यानयति, सा 
वेऽ्वदे्यामिच्ता वाचिभ्यो वाजिनम इ ति। तत्र सन्दे हः, 

किँ तसे पयसि दध्यानयनम् अरामित्ता प्रयोजयति, न वाजिनम्, 

उत उभयम् ?-इति। किंम्रापष् {-उभवम-इति। कुतः ?। 

यस्िन् छते, यत् निष्पद्यते प्रयोजनवत्, तत् तस्य भरयोजकम् 
इति गम्यते, दध्यानयने च छते उभयं निष्पद्यते; चानि- 

च्तापि, तत एव वाजिनम् अपि, तत्र सन्यतराथं क्रियेत, यदि 
विनिगमनायां देतुभवेत्, अगम्यमाने विशे उभयाथंमानयनम् 
--इति गम्यते। तद्मात् एका असौ उभाग्यामपि प्रयोजिता 
निष्पत्तिः-इति। 

संसगरसनिष्यत्तेरामिन्ा वा प्रधानं स्यात् ॥ २३॥ 
(सि०)॥ 

नैतद स्ति,--उभयं प्रयोजकम्- इति, आआमित्ता मरयोक्री । 
कुतः १। न अत्र यहूधिपयोभ्यां निवत्यते, तद्धविः, यदि तद्विः 

स्यात्, उभयं ताभ्यामेव निष्पद्यते इति गम्येत विशेषः। किं 

तद्धि हविः ?- इति। पयो द्धिसंखष्टं। कुतः एतत्?। सा 
वेऽ्वदेवो - इत्यु चयते, न ततो यत् निष्पद्यते _ इति । 

“ननु खीलिङ्गनिदं शात्, अमित्ता दविः, सा च ततो 
निष्पद्यते, वाजिनच्च हविः, तदपि निष्पद्यते- इलति। न,- 

इत्यु चाते,- तदेव हि पयः तपरं दधिसंयुक्न्, आआानिच्ता भवति। 

तस्मात् खीलिङ्गम् अदोषः। “अओआआह,-यदि पयो दधिं 

` हविः, किं तदि उचते, खामिन्ता प्रयोजिका ?- इति। उचयते, 
2 7 
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--च्रामिच्तायां दधिपयसी विद्येते, न वाजिने। कथम् अव- 
गम्यते १। संसमेरसनिष्पत्तेः, तच हि द्धिपयसोः संख्ृषटयोः 

रस॒ उपलभ्यते, तेन तत्र दधिपयसी- इत्यनुमानं भवति, 
वाजिने तिक्तकटुको रसः। 

"आदह, तप्ते पयसि दधनि आनीयमाने उभयं भवति, दभ्रा 

च पयः संख्ज्यते वाजिनाच्च विविच्रते, तच संसर्गखिकीषितो 
न विवेकः- इति, कुतः एतत् । उचयते, शाब्दः संसगा 
दभ्रा, अशाम्दा वाजिनेन विवेकः पयसः- इति, सर्वनाम च 
पूवाक्ञेन शब्देन णकवाक्यतां याति, इतरस्मिन्पन्ते पयसि 
दध्यानयनं वाजिनविवेकलच्षणाथे स्यात्, अओतिलच्वणाविशये 
च ्तिन्याय्या। तस्मात् चनित्ताथं दध्यानयनम्, अामिक्ता- 

शब्द् च अच अनुवादः, आमित्तैव सा भवति, यत्र तत्ने पयसि 
दध्यानौयते। तस्मात् च्रामित्ता प्रयोक्त, वाजिनम् अरमयो 
जकम्-- इति ॥ 

मुर्ख शब्दाभिसं स्तवा च्च ॥ २४ ॥ (ह°) ॥ 

न च, उभयं प्रयोजकं न्याय्यं, न अत्र वचनमरिति,- इदं 

योजकम् इदं न--इति, असति प्रयोजकेःनथंकं भवति--इति 

भ्रयोजकं करप्यते । तत्र एकस्िन् अपि प्रयोजके सिद्धेग्थंवति 
उपदेशे न अन्यदपि प्रयोजकं भवितुमरति, न च, न गम्यते 
विशेषः। कथं गम्यते ?। मुस्यशब्दाभिसंस्तवात्, म् स्यशब्दः 

संस्तोतुम् न्यारयः- इति, माधम्यान्त् तस्य तावत् भरयोजकत्व. 
क्ानं, तस्मिन् सति म्रयोजके, परि चतत्वात् चानथेक्यस्य, न 
दितोयमपि प्रयोजकं, मधमा च च्रामित्ता, दितीयं वाजिनम्, 

तस्मात् आआामित्ता प्रयोक्ती। 

अपि चमुस्यशब्देन च, यामित्ता स्तूयते, “भिषुनं वे दधि 
च भरतं च अथ यत् संखृष्टं मण्डमिव मस्त्विव परि च ददश 



भा. 

भा. 

४ अध्याये ९ पादः॥ ४५९ 

गमे एव सः ?- इति, गभस्तुता अमित्वा, मिथुनस्य च गभः 
्रयोजको, न गभादकम्। तस्मादपि आमित्ता प्रयोजिका-- 
इति मन्यामद्े। किंमवति प्रयोजनम् १। यदि उभयं प्रयो 

जकं, वाजिने नष्टे, पुनस्ते पयसि द्धि आनेतव्यम्, चथ 
वाजिनम् अप्रयोजकं, नष्टे वाजिने लोपो दध्यानयनस्य ॥ (४। 

९।८अ०)॥ 

गवानयनस्य पदकमे भ्युक्तताधिकर णम् ॥ 

पद् करमममाप्रयोजकं नयनस्य पराधत्वात् ॥ २५॥ 

ज्योतिष्टोमे शूयते,“ अरुणया पि ङ्गा च्यैकद्धायन्या सोमं 
क्रोणाति- इति। तत्र इदमपरं शूयते,“ षट्पदान्यनुनि- 

क्रामति,“ इति, तथा, ˆ सप्तमं पदं गृह्णाति इति। इद्म 

पर,“ यद्धि इविद्धाने पाची मरवत्तयेयुः तद्धि ते नाचमज्ञगत्' 

-इति। तत्र सन्दे दः, किं सोमक्रयण्यानयनं पद पांखथम्, 
उत क्रयम्रयुक्तम् { इति। किंम्राप्तम् {नयनात् उभयं निष्प 

दयते, क्रयः पदं च, तस्यात् उभयं प्रयोजकम् । न हि गम्यते 

विशेषः-- इति, तत् उक्तम्, “ एकनिष्पत्तेः सवै समं स्यात्" 
(४।९ । रर ख०)-इति। 

एवं भासे ब्रमः, ^पद्कमं अप्रयोजकम्'- इति। कुतः?। 
यद्म्मात् नयनं क्रयार्थं, न दि, नयनमन्तरेण विर्े देशे रय 
उपपद्यते ; तस्मात् क्रयेण तावत् नयनं प्रयुक्तम्-इ ति गम्यते, 
कयप्रयुक्तं चेत्, न पदप्रयुक्तम् त्रपि भवितुमहति । 

अपि च, ˆएकद्ायन्याः पद्पांसवो ग्रदोतयाः-डइति 

नास्ति शब्द्ः। “ननु प्रछतेकह्ायनी पदपांसुय्रहणवाक्येन 
~~: ------- क ~= ~ 

* निच्रामयतीति श्रा सो पृ पाठः॥ 



४५२ मोमांसा-दट् शने 

भा. 

ना. 

सम्भ॑त्स्यते'। न- इति ब्ूमः,--^ एकद्धायन्या क्रीणति-- 
इति विश्न वाक्येन क्रये उपदिष्टा एकद्ायनी प्रह्लतत्वात् 
पद्पांसुवाव्येन सम्बध्यते, प्रकरणाच वाक्यं बलीयः। अथ 

इदानोम, टकद्ायनो क्रयणाय सङ्खोत्तिता सतो सन्निहित- 
त्वात् प्रसङ्गम् उपजोवता पद्पांसुवाक्येन सम्बथेत,--याग्सौ 

पराथा, एतस्याः पदं ब्राद्चम्-इति। तस्मात् क्रयमयुक्तं 
नयनम्, चभ्रयोजकं पटम्-इति। 

किं पुनः, चिन्तायाः प्रयोजनं । यदि उभयम् एकद्धायनीः 
नयनस्य प्रयोजकं, यदा एकद्दायन्याः सप्तमं पदं ग्रावणि 

निधीयते, तदा पुनः एकद्धायनो नीयेत सप्तमाय पदाय, 

यदा षदं न प्रयोजकं, तदा न एकद्ायनी गुनः षयषद्ान्यनु- 

निच्छामयितव्या- इति॥ (४।९५।९ अ०)॥ 

कणालानां तुषोपवापराभयुक्तताधिकरणम् ॥ 

. अर्थभिधानकम्य च भविष्यता संयोगस्य तन्निमित्त 
त्वात्तदथी हि विधीयते ॥ २६ ॥ 

दशेपूणमाख्योः श्रयते, कपालेषु परोडाशं अपयति-- 
इति, तथा, ˆ षरोडाशकपालेन तुषानुपवपति- इति । तच 
सन्दे हः,- किम् उभयं कपालानि प्रयोजयति, पुरोडाशश्रषणं 

तुषोयदाणस्चु, उत पणं प्रयोजकं, न तुषोपवाणः {-इति। 

किं प्रापम् ?-- विनिगमनायां हेतोः अभावात् उभयम् । 

ट् [त प्राप्रे उचयते,-अथाभिधानं प्रयोजनसम्बङ्मभिधानं 

यस्य, यथा परोडाशकपालम- इति, परोडाशाथं कपालं 

पुरोडाशकपालम् । कथम् एतद् वगम्यते १। पुरोडाशः तावत् 

तद्धिन् काले नास्ति, येन वत्तमानः सम्बन्धः कपालेन स्यात्, 

तेनैव देतुना न भूतः, स एष कपालस्य पुरोडाशेन भविषःता 



४ अध्याये ९ पादः ॥ | ५५२ 

भा. सम्बन्धः, भविष्यता सम्बन्ध तन्निमित्तस्य भवति । तस्मात् 

भा. ल्य 

युरोड़ाशेन प्रयुक्तं यत् कपालं, तेन तुषा उपवक्षव्याः-डति। 
एवं च सति चरौ पुरोडाशाभावे यदा तुषानुपवमरुम् कपालम् 
उपादोयते, न तत् पुरोडाशकपालं स्यात्, न चेत्, न तेन 

तुषा उपवप्तव्या भवन्ति। तस्मात् न तुषोपवापः कपालानाम् 
भ्रयोजकः, भयोजकं तु अपणम्- इति ॥ (४।९।९० ख) ॥ 

शछल्लोद्ितयोः पशावप्रयोक्तत्वाधिकर एम् ॥ 

. पशावनालम्भाज्ञोहितश्कतो रकम्मत्वम् : २७ ॥ 

अस्ति ज्योतिष्टोमे पसु: अध्रीषोमोयः, तत्र गयते,-* हट 
यस्व अग्नेगवद्यत्यथ जिङायाः-इत्येवमादि, तथा, लोहितं 

निरस्यति, शकछत्संप्रविष्यति, स्थविमतो वद्दिररक्तापास्यति-- 
इति। तत्र सन्देहः, किं इदयादिभिरवदानेः इज्या पशोः 

प्रयोक्ती, उत शछत्संप्रयाधो लोहितनिरसनं च तदपि प्रयो- 

जकम् --इति। किं भा्षम् {एकनिष्पत्तेः सवं समं स्यात्, 
(४ ।९।२२ ख°) उभयं प्रयोजकम्--इति । 

, णवं प्रासे ब्रूमःः--पशौ श्छलोदहितयोः च्रभ्रयोजकत्वं, न 

हि, तदथः पशोरालम्भः, शत्संप्रविभ्यति लोदितमपास्यति-- 

इति उच्यते, न पशोः अन्यस्य वा-इति, पसुरग्रोषोमोयो 
वाक्येन,- “यो दीक्तितो यदग्रोषोमोयं पय्युमालभते- इति, 

श्लो हिते पशोः मकरणेन भवेतां, भ्रकरणं च वाक्येन बाध्यते । 

“ननु एते शछलोदहिते प्रतिपाद्येते, तेन यागाधेस्य परशोः न 
अन्यस्य- इति निञखयः। एवं चेत्, अप्रयोलके शछल्लो हिते 

-इति। किं भवति प्रयोजनं2। साम्ये सुति शछल्लोह्िता- 

भाकेभन्यः पमुरालम्भनोयः, शछल्लोहितयोर प्रयोजकत्वे लोपः 

: (४।९।९९ अर) ॥ 



४५४ मीमांसा-द्शेने 

पुरोडाशस्य स्विटकद मयुक्तताधिकरणएम् ॥ 

ख. रकदेशद्रव्यख्ोत्पत्तौ विद्यमानसंयोगात् ॥ २८ ॥ 
(सि०)॥ 

भा. दशेपू्मासयोः भूयते, उत्तराद्ख त् खिटङलते समवद्यति- ̀  
इति। तत्र सन्देहः, किं पुरोडाशस्य चाश्नेययागः भ्रयोजकः, 

खिष्टरत् अप्रयीजकः* उत उभयम् ?--इति । किं ञ्म् !-- 

““ एकनिष्पत्तेः सवं समं स्यात्"-इति। एवं मापने बमः,--एक- 
देशद्रयख एवञ्ञातीयको्रयोजको भवेत्। कुतः १। “विद्य 

मानसंयोगात्, न, एकदे शकमं अवय विनं मयुङ्क्ते, विद्यमानस्य 
अवयविनः एकदेश उपादातवयः- इति, तच चथा भवति, न 
अवयविनम् उपाददीत-इति, यथे खण्डम् असम म्रयच्छ, 
मोदकशकलम् असे प्रयच्छेति, न इच् उपादटीत- डति 
गम्यते, सत इच्तोः खण्डम् उपाददीत, सुतो मोदकाच्छकलम् 

उपाददोत-इति। तस्मात् अन्यां द्रवयं तस्य उत्तराङ्खात् 
अवदेयम्, अस्ति चाग्राथः पुरोडाशः। तात् खिष्टङत् अम- 
योजकः- इति ॥ 

ख. निदं शात्तस्यान्यदथौदिति चेत् ॥ २९ ॥ (०) ॥ 

भा. इति चेत् पश्यसि,--अप्रयोजकः पुरोडाशस्य खिष्टत्-- 
दति, नैतदेवम्, अभ्रिं प्रति निदशात् "तस्यः (पुरोडाशस्य) 
खिषटछदथेम् च्रन्यः पुरोडाश उत्पादयितव्यः, यस्य उत्तराद्खात् 
खिष्टज्ञदिज्यते, तस्य अश्नये सङ्कर्पितस्य नेष्टे यजमानः, कथम् 
असौ तदन्यस्य देवतायै दद्यात्। कथम् अच्निं परतिनिदं शः ? 

-इति। इदं अयते, अङ्गिरसो वा इत उत्तमाः सुवगं लोक- 

* खिषटलदिज्या ्रम्रयोजिका इति क° सं° पु पाठः ॥ 



छ अध्याये ९ पादः॥ ४५५ 

भा. मायंस्ते यज्ञवास्त्वभ्यायंस्ते पुरोडाशं कुम भूत्वा सध तमपभ्यं- 
स्तमनुवन् इन्दाय धियख टहस्पतये भ्रियख आदित्याय 
भ्रियख स नाभ्रियत तमव्रवन् अग्नये धियस्वेति सोप्भियत यदा- 
्रेयोष्टाकपालोग्मावास्यायां पौणमास्यां चाचुरतो भवति'-- 
इति। तस््रात् तेन खिषटछतो न सम्बन्धः, एवं चेत् तस्मात् 
अन्यत् द्रव्यम् अथात् उत्पाद्यितय्ं, न डि अनुत्पन्नस्य द्रस्य 
उत्तराद्खा† भवति- इति॥ 

न शेषसन्निधानात् ॥ ३० ॥ (आ० नि ०) ॥ 

नेतरेवं सन्निहितो हि शेषः, यस्मिन् अनुत्पाद्यमानेभ्थी 
न सिध्यति, सोग्थादत्पाद्यते। सन्निहिते च शेषे सति सिध्यति 
उत्तरात् यद्ृणम् । तस्मात् न अथोत् द्रव्यम् उत्पादयित्यं, 
यदेव अन्यार्थ द्रवयं सन्निहितं, तस्य एव उत्तराद्खाद्र दितम्, 
उत्तराङ्मात्रं हि खिष्टङ्ते श्यते न अमुष्य दर्यरय- इति, न 
च एतावता यवद्ारो भवति, सवा हि कस्यचित् उत्तराङः, स 
एष सन्निदितमपे चते, सन्निहितं च परा्धं। तस्मात् पराधात् 
द्रव्यात् खिष्टलदिज्या। अतखाप्रयोजिका-इति। यदुक्तम्, 

अनीशा अनेन न शक्यं दातुम्- इति, तदुचरते, वाचनिक एष 
शेषप्रतिपाद नाथं उत्सगेः, स॒ शक्यः कन्तुम्, दानं हि उत्सगे- 
पूवेकः परस्य खत्वसम्बन्धः, स न शक्यो नोशा अनेन ॥ 

कम्भकाग्यीत् ॥ ३१॥ (यु० १)॥ 

. ` कमेनिमित्तञ्च खिषटछतो भागः- दति शयते । कथं ?। 
८ [म ( भ ~ (> देवा वे खिष्टछ्लतम् अन्रुवन् व्यं नो वदेति सोग्ब्रवोदरं णे 

* अञश्विभ्यामिति क° सं° पुर पाठ; ॥ 

† उत्तराद्धमिति आ” सो० प° पाठः॥ 



४५६ मीमांसा-दने 

भा. 

ना. 

थात् द्रव्यात् सन्निहितादिज्यते, तदा 

भा. 

भागोमेःस्त्विति इणोष्व इति चन्रुवन् सोगत्रवीत् उत्तराद्धदेव 
मद्यं सछत्सक्दवद्यात्--इ ति, कमं कुवेतो भागोग्यम् उत्तरा- 
ङादिति स्तुतिभवति, यद्या्र यस्योत्तराङ्खादित्युचते, ततोस्ति 
कमार्थेन भागेन साटृश्यमिदं,- तदाग्नेयं द्यं यत् किल वद्ध- 

सोति, तजर सति साट्रश्ये स्तुतिरुपपद्यते, प्रयोजकत्वे चासति 
साट्रष्ये स्तुतिसामञ्चस्यं न स्यात्। तस्मात् चभ्रयोजकः पुरो- 

उाशस्य खिषटछद्यागः- इति ॥ 

लिङ्द नाच्च ॥ २२॥ (य° २)॥ 
लिङ्गमपि भवति,- “तत् यत् सवभ्यो हविभ्यः समवद्यति, 

तस्मात् इदमुदरे विश्वरूपमन्नं समवधोयते- इति, यदि परा- 

सर्वभ्योग्वदौयते- इति उपपद्यते, भ्रयोजकत्वे त्वेकस््मादेवाव- 

दौयेत। तस्मात् चपि च्रप्रयोजकः। 

तथेदमपरं लिङ्ग, “शेषात् इडामवद्यति, शेषात् खिष्ट्तं 
यजति--इति। (ननु चवं विधिः स्यात्। न-इति बूमः, 

--न चत्र विधिविभक्गिवेत्तमानापदेशो दि अयम्-इति॥ 
(४।९।१२ अ०)॥ 

अभिघारणे शेषधारणएतत्पाचयोरननषछ्ानाधिकरणम ॥ 

अभिघारणे विप्रकषांदन् याजवत्पाचमदः स्यात् । 
२२३ ॥ (प०,)॥ 

अस्ति वाजपेयो,--“ वाजपेयेन खाराज्यकामो यजेत- इति 
तच ख्यते.“ सप्चद श प्राजापत्यान् पश्रूनालभते, सप्तदशो वें 

प्रजापतिः प्रजापतेराप्चय- इति, प्राजापत्यानाम् ्त्पश््ूनां चं 

समचयो वच्यते,- “° प्राजापत्येष चाम्नानात्"-इति। अस्ति 



8 अध्याये ९ पादः॥ ४५७ 

भा. तु प्रतौ, “प्रयाजशेषेण इदरवोष्यनभिघारयति--इति। तत्र 

सन्दे हः, किं प्राजापल्यानाम् वपा चभिघारयितुम् प्रयाज- 

शेषस्य धारणां पाचम् अपरम् उत्पादयितव्यं, ततः तेन प्राजा- 

पत्यानां वपा अभिघारयितव्ाः, उत न शेषो धारयितव्यः, 

नैव ततः प्राजापत्यानां वपा अभिघारणीयाः--इति। क्षिं 
मराप्षम्१--अभिघारणे प्रयाजशेवधारणाथं पात्रम् उत्पादयेत, 
भ्रातःसवने च प्रयाजशेषो विम्रछछ्टकाले माध्यन्दिने सवने, बह्म 
सामकाले प्राजापत्यानामालम्भः यूयते, “तान् पयेग्रि्लतान् 
उल्दजन्ति, बरह्मसाम्न्यालभते- इति, व्यापृता च जुद्धभवति । 
तस्यात् पाचान्तरम् उत्पाद नीयम्- इति, यथा चअनुयाजेष 

पृषदाज्यधारणाथं पाचम् उत्पाद्यते, “पषदाज्येनानुवाजान् 
 यजति'- इति वचनात्, एवमचापि-इति। 

भा. 

न वाऽपाचत्वाद् पाचत्वन्त्वकट् एत्वात् ५ ३४ ॥ 
( सि) ॥ 

न वा भराजापत्यानां वपा अभिवायोाः। कुतः2। शेषा- 
` भावात्। “कथं शेषाभावः १--इति चेत्। अपा्नत्वात्। 

कथम् चअपाचता !। एकदेशत्वात्. भरयाजाधेस्य हि गृद्धीतस्य 
अज्यस्य स एकदेशः शेषः। किम् अतः! यद्येवं, एकटेश- 
व्यापारः श्रूयमाणो नावयविनमुपादेयत्वेन चोदयति। 

“ओह, उत्पत्तिं न चीदयेत्. धारणम् उत्पन्नस्य अथात् 
भविष्यति-इति। उचते, एकदेशत्वात् अभिघारणं द्रव्यमेव 

न प्रयुङ्क्ते इत्यु चप्रते, छताथस्य द्रस्य अयम् एकदे शः 
प्रतिपाद्यते, न अभिघारणं अथेकमं । “नन् हविषां, दितीया- 
निदेशात् प्राधान्यं स्यात्'। न-इति उचते, अदष्टो हि 
हविषाम् उपकारः कर्प्येत, आज्प्राघान्ये पुनजुद्धा रिक्तत्वं 

दृष्टं प्रयोजनम्, चआज्यभागायन आज्येन असंसगा, जुक्ा 
१. ~+ 
2 (ग 
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भाः 

च्च. 

भा. 

ख्. 

भा. 

भा 

रिक्तया प्रयोजनं, नाभिघुतेन इविषा । तस्मात् म्राजापत्या- 

नाम अभिधघारिताभिवेषाभिः प्रयोजनमेव नास्ति, किमथ 
शेषो धायेते- इति ॥ 

हेतुत्वाच्च सह प्रयोगस्य ॥ ३५ ॥ (० १) ॥ 

देतुत्वा्च अभिघारणस्य, सहालभते--इति स्तुतिभवति, 

तीथे वै प्रातःसवनं, यत् प्रातःसवने पश्व अलभ्यन्ते, तीथं 
एवेतानालभते, सखयोनित्वायाथो वपानाम् चभिघृतत्वायः 

--इति अथान्तरेण वपाभिघारणम् चअनुगृह्छन् न इदहास्ति-- 

इति दशेयति ॥ 

 अभावदशना च ॥ २६ ॥ (० २,॥ 

अभावं दल्वप्यभिघारणस्य दशयति, “सव्या वा एतद्धि 

वपा यद्धि चनभिघृता, ब्रह्म वे ब्रह्मसाम, यत् ब्रह्मसाम्न्यालभते 
तेन असयाः, तेन अभिधुता-इति, सव्यशब्दो रचे भाष्यते, 
सव्या वपा-इति नभिघृततां दशयति ॥ 

सति सब्धदचनम् ॥ २३७ ॥ (पू०)॥ 

राह नतहइृशने, सति एव हि चमिघारणे भवत्येतत् स्य- 
वचनम्, अस्ति हि वपाया अन्यद्भिधारणम्, -"उपस्तुणा- 
त्याज्यं हिरण्यशकलं, वपा हिरण्यशकलं ततोग्भिघारयति-- 

इति; तद्खिन् सति कथं स्या भवेयुः ? बरुते च, तस्मात् नेतत् 
शक्यम् अवगन्तुम् रूच्तास्ता वपा दृश्यन्ते इति, तेन नूनम् 

अभिघारणं प्रयाजशेषेणास्ति- इति, सत्यस्मिन् अभिघारणे 
प्रतपन्त, रट् त्तारताः--इति दशनं यामोहः-इति॥ 



च्च. 

भा. 

ख. 

भा. 

४ अध्याये ९ पादः। ४५९ 

न तस्येति चेत् ॥ २८ ॥ (ड०)॥ 

एवं चेत् द्रश्यते,-.सत्यभिघारणे सब्याः- इति वचनम् 

अलिङ्गम्- इति, न अलिद्ध, तस्य एतद चनं, यत् स्नेहनं 

करोति। कतमत् तत् १। यत् प्रथमं, प्रथमं हि स्नेहनं करोति, 
न दितीयं; ल्िग्धस्य तत् भवति, न च ल्िग्धस्य स्नेहनं 

क्रियते, यथा भवति लोके वादो,- यत् अस्माभिः कान्तारान्नि- 

गतेदं वदत्तस्य गृद्धे किग्धं शुक्तं, तेन वयमर्न्ताः छताः- डति, 
सत्खप्यन्येषु क्लिग्धेषु एव भोजनेषु, एवं तस्य अद च्तकरणस्य 

अभिघारणस्य अभावात् ख्च्ताः- इति वचनम् उपपद्यते, 

अस्थिस्तु सति नोपपद्यते । तस्मात् अपि प्रयाजशेषेणाभिघारणं 
प्राजापत्यानां नास्ति डइति॥ 

स्यात्तख मुख्यत्वात् ॥ ३९ ॥ (आ नि°)॥ 

(इदं पदोत्तरं खनचरं)। यदि प्रथमस्य यभावात् सव्याः- इति 

वचनं भवत्यनुपपन्नं, तद्धि अन्यस्य प्रथमस्य विद्यमानत्वात् । 
कतमत् तत् !। यच्छरप्यमाणाया अपरमुहासितायाः। अन्न 

उचते, स्यात् तस्य मुख्यत्वात्, यत् प्रयाजशेषेणभिघारणं, 
तस्य एव अभावात् एतदुपपद्यते, सत्यपि अप्यमाणाया अभिः 
घारणे उदास्ितायाख, यत् तावत् खप्यमाणयाः, तत् अन्ने 

रर्चोषि ददन्ति, यत् उदासितायाः, तत् अभ्रयवयवा उष्मा 

वयवाञ्चं नाशयन्ति, सा एषा ख््तेव, इदन्तु प्रयाजशेषेण" 
शोतायाः करियते. तत् स्नेहयति, तेन ङग्धायाः ्रदानकालम- 

भिघारणं यत्, तत् न स्नेहयति, तत् इट् स्नेहनस्य अभिघा- 

रणस्य अभावात् स्तावचनम् उप्पद्यत- इति उक्ते, तस्मात् 

न प्रयाजशेषो धायते-इति॥ (४।९।९३ अ०)॥ 

* अनुमयाजशेषेणेति आ० सो° पु० पाठः॥ 
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समानय नस्याज्यधममयोजकता धिकरणम् ॥ 

ख. समानयनन्त् मुख्यं स्यात् लि ङ्गद् शनात् ॥ 8० ॥ 

भा. दशपूणमासयोः ख्यते, अति दायेडो बहिः भरति समान- 

यति'*-इति। तत्र सन्देदः,-- किं समानयनमाज्यस्व धमाणां 
च प्रयोजकम्, उत अप्रयोजकम् !-इति। किं म्राक्चम् १-- 

अभरयोजकम् इति। कुतः १। प्रयाजानुयाजाथेस्य आज्यस्य 
अयम् कदे शः समानीयते- इति, यवण न्यायेन चभ्रयोजकता 
प्राप्ता, तदुच्यते, “मुखप समानयनं लिङ्गदशेनात्'। किं 
लिङ्ग ?। 'चतुगृदहीतान्याज्यानि भवन्ति, न हि अचर अनुयाजान् 
यच्यन् भवति--इति चअतिश्यायां ओूयते,--यदि भयाजा्ं 
समानयनं, ततः तत्ेकं चतुगृद्ीतं समा नोयते, एकम् अप्यनु 
याजानां भवति, ततञ्च आआतिथ्येडां ता सन्तिष्ठते- इति अन्- 

याजाभावे उपन्टति समानयनाथम् एकं चतुगेद्योतं यादं, न तु 

अनुयाजाथम् । तच बहनां चतुगृद्धीतानां दशेनम् उपपद्यते, 
इतरथा हि अनुयाजाभावे न एवोप््छति चतुगेचछछेत, ततर 
चतुगृद्ीतानि-- इति बङवचनं नोपपद्यते, तस्मात् प्रयोजकं 
समानयनम् इति। 

ˆ ननु लिङ्गम् उपदिश्यते, का प्रा्िः ?। उचप्रते,- दृष्टं तच 

प्रयोजनं प्रयाजौ दौ यषटबयौ, तच जुक्ताम् आज्येन प्रयोजनं 
नोप्ष्टति रिक्तायाम्, उपग्डतो रेचनम् अदृष्टा, जुद्धां निधानं 
दृष्टाधेमेव, तेन म्रयाजद्योमाथम् आज्यसमानय नमौपग्डतमाज्चं 

* पञ्चानां प्रयाजानां मध्ये तृतीयः प्रयाजः इर्शब्देन बज्ञ- | 

वचनान्तेन अभिधीयते, तं तृतोयभ्रयाजमतिक्रम्य ब्िनामकं चतुथं 
प्रयाजं दोतुम् उपच्छत्संज्ञकायां खुवि स्थितं चतं जुकामानेतच्यमिति 
माघवः । 



४ अध्याये ९ पादः।॥ ४६९. 
५ 

भा. भयोजयति, तत् अपि दि प्रयाजाथम् अनुयाजाथच्च- इति 
वच्यते ॥ 

ख. वचने हि हेत्वसामणये ॥ ४१ ॥ (आ० नि०)॥ 

भा. अथ कस्मात् न वचनमेतत्, “चतुग दीतान्याज्यानिः-- 
इति। उचयते, वचने हि हेतुरसमर्थितः स्यात्, न इ 
अचानयाजान् यच्यन् भवति--इति, यदा समानयनं न भ्रया- 
जाथेम्- इति गम्यते, “तदा वचनं, यदा वचनं, तदा न चनु- 
याजाभावो हेतुः, सति देतौ, न हि तरच अनुयाजान् 
यचयन् भवति--इति हेतुवन्निगटो नोपपद्येत ।. तस्मात् 

भ्रयाजाथं समानयनं भ्रयोजकम् चौ पश्तस्य आज्यस्य । किं 
भवति प्रयोजनं १। भरयाजाय समानयने यावत् भरयाजार्थै, 
तावत् स्वै समानेयम्, अद्धम् अौपग्डतस्य, अभ्रयोजकत्वे न 
नियोगतोण्ड यावत् तावत् वा॥ (४।९।९४अ०)॥ 

्रौषग्डतजौ हवयोः क्रमेणोभयानुभयाथेताधिकर णम् ॥ 

ख. तचोत्पल्तिरविभक्ता स्यात् ॥ ६२ ॥ (पर, ॥ 

भा. दशपूणमासयोः शयते, चतुजकां गह्णात्यष्टावृपग्डति 
गृह्णाति-डइति। तत्न सन्देहः, किं जौ हवमौपग्डतं च उभयम् 
भवार्थे, प्रयाजेभ्य खानुयाजेभ्यख, उत जौ हवं प्रयाजेभ्यः, च्रौप- 
ग्डतम् अनुयाजेभ्यः2 चथ वा ओरौ पग्छतं प्रयाजेभ्योगनुयाजेभ्यख ? 
--इति। किंभ्राक्षम् {-उभयमुभयाथम्। कुतः १। यदयदा- 

त ~ (3 २, ¢ मरत्य विशे द ज्धेन क्रियते, तस्म तस्मं भवितुमदत्यविशेषात् ॥ 

नो ५ (र ख तत्र जोहवमनुयाजग्रतिरेधाथम् ॥ ४३ ॥ (सि०,॥ 
=. = € भा. नेवम्, -उभयमुभयाधेम्- दति, जौ दवं भयाजाथम्. जौपः 
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भा 

भा. 

भा. 

शतम उभया । कथं १। “यत् जां गह्हाति, तभ्यः तत् 
गह्णाति, तवो वै भ्रयाजाः- इति जौ हववचनम् अनुयाज- 

प्रतिषेधाथें प्रयाजान् सङ्गोत्तयति 

अह, नन् नास्त्यचरानयाजप्रतिषेधाथ वचनं, यदेतत् “भ्रया- 

जेभ्यः तत् गल्लाति- इति, प्रयाजेष उपदे शकमेतत्, नास्ति 

अस्य अनयाजप्रतिषेधे सामथ्यम्ः- इति उचयते,-न ब्रमः, 

प्रतिषेधकमेतत्- इति किं तु उत्पत्तिवाक्ये आज्यानां नेव 

म्रयोजनाभिसम्बन्धः, अनेन वचनेन प्रयाजम्रयोजनता क्रियते 

जौ हवस्य, अनुयाजप्रयोजनताग्स्य वचनाभावादेव न गम्यते 

--इति, अनुयाजग्रतिषेधाथं वचनम्- इति उचते ॥ 

ओ पशतं तथेति चेत् ॥ ४४ ॥ (आ०) ॥ 

इति चेत् द्रश्यते,- जौहवम् अनुयाजेभ्यः प्रतिषिध्यते, 

च्रौपग्डतम् उभयाथेम्-इति, भवतु जौहवं मरयाजार्थै, न तु 
ओओपग्डतम् उभया, तदपि तथा स्यात्, यथा जौहवं । 
कथम् ?। एतदपि अन्याजाथधमेव श्रयते, "यत् उपग्डति गह्याति 
अनयाजेभ्यः तत् गहहाति छन्दांसि डि अन्याजाः-इति 

चअनुयाजाध्ताम्स्य-इति॥ 

स्यात् ज् प्रतिषेधान्नित्यानुवाद्ः ॥ ४५ ॥ 
(अआ० नि०)॥ 

नेतदेवम्,--उभयारथं हि सौ पण्डतम्, एवं हि अयते,- “यत् 
अष्टावपण्छति गह्हाति प्रयाजानयाजेभ्यः तत् गह्नाति-इति। 

° नन् उक्तम्, अनुयाजेभ्यः तत् गह्हाति-इत्यनुयाजाथताग्स्य 

--दइति। उचते, जुह्धप्रतिषेधात् नित्यानुवादः उभयस्मिन् 

(अओौपण्डते जौ दवे च) उभयाथ प्रापे जौहवम् अनुयाजभ्यः 
प्रतिषिद्ध, नौपण्छतं, तत् अरौ पग्टतस्य उभयाधतायां सत्यामन्- 



भा. 

भा. 

४ अध्याये ९ पाद्ः॥ ४६३ 

याजाथेता वचनं नित्यानुवादो भवितुमदति, न शक्रोति भ्रया- 
जाथतां प्रतिषेद्धुम्, भत्यच्तरता हद्धि सा, तस्मात् चौपग्डतम् 
उभयाथं । समानयनं च ततो जुह्ां श्रूयते, तस्मात् अपि 
भ्रयाजाथता न शक्या बाधितुम् ॥ (४।९।९५ अ०)। 

# 1 

उपम्डति दिचतुगृ दीताचरणाधिकरणम्॥ 

तदष्टसंख्यं वणात् ॥ ४६ ॥ (प°) ॥ 

अष्टावुषम्डति गृह्णाति इति श्रूयते । तत्र सन्देहः, किं 
तत् ओपग्डतम् आज्यम् अष्टसंखेमन यरहणेन संस्क्रियते, उत 
चतुःसंख्या गुणभूता दयोयं णयोः १- इति । किं तावत् माप्तं? 
अष्टसंख्या गुणभूता, न चतुःसंखेय दे-इति। कुतः १। अव 

णात् अष्टसंख्या च्यते, चतुःसंख्या चषटसंस्यया लच्यते, श्चति- 
` लच्तणाविशये च शतिन्यास्या, तस्मात् चष्टसंखय यहणमेतत् 

भा. 

-इति। 

अनुग्र हाच जौ हवस्य ॥ 8७ ॥ (य° १) ॥ 
अनुयद्वाद् खच भवति,-* चतुगेदीतं वा एतदमभूत्तस्य च्रा- 

घारमाघाय्ये चरितः प्राचीनं प्रयाजान् यजति समानयते 
< > € ~ 

चतुगरद्योतत्वाय- इति चतगृद्धोतानुयरहः कथं स्यात् 2-इति। 
“किं चतुग दीतं भवति समानयनेन?'। न--इति बमः, चतु- 
£ गहोतं [स क क 

गृदोतं प्रथममेव तत्, अाघारेप्प्याघारिते, यत् अवशिष्टं चतुः- 
् ऋस + र € £ 2 9 

संख्यमेव तस्य ग्रहणमासीत्। “किं तदहि चतुगरद्ोतत्दाय 
= € * € होत » 

--इति। चतुगरह्टोतस्य अनुयद्ाधम्, अल्पं हि चतुग 
^ 1 २ ि € 

होमायापयोप्तं, तत्पयाप्नं कथं स्यात् १- इति। एवं चतुगृदहौत- 
शब्देन अरपम्-इति लच्यते, अरपत्वं च बङ्त्वं कस्यचित् 

अपेच्य भवति, यदि हि अओौपग्छतम् अष्टसंस्यमेवं चतुगद्दोतम 
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भा. च्रर्पं भवति, त चतुग हीतशब्दे न अरूपता शक्यते लच्यितुम्। 
तस्मात् अपि पश्यामः,-अौपग्डते अष्टसंख्या गुणभूता- इति ॥ 

ख. योसत डेतुसामथ्यं श्रवणं च समानयने ॥ ४८ ॥ 
( सि०,॥ 

भा. तुशब्दः पत्तं व्यावत्तयति. दे एते चतुगद्धीते, एवं इतुः 
समयितो भवति च्ातिथ्यायां,--' चतुगेद्धीतानि आज्यानि 
भवन्ति, न हि रच अनुयाजान् यच्यन् भवति--इति, असत्- 

खम्यनुयाजेष एतत् अषटगृद्ीतमेव त्रौपण्डतं भवेत्, यदा 
अष्टसंख्या गुणभूता, न तदा दयोः चतुगुद्ोतयोः सतोः चतु- 
गृदीतान् अज्यानि- इति बहुवचनम् आअज्देषु उपपद्यते । 

त्यात् चतुगूद्दोते दे- इति। 
“अद, लिङ्गमेतत् मा्धिरुचताम्- इ ति। तत् अभिधीयते, 

अनारभ्य उचते,“ चतुग दहोतं जद्ोति- इति स्वद्धोमेष, 
तेन प्रयाजानुयाजेष्पपि न तद्ष्टगृद्ीतेन शक्यते बाधितुम्, , 

नानाविषयत्वात् ; चषटगृ हतं {द यदे, चतुग दतं {ह होमे, 
अस्ति दि सम्भवो, यत् अषटग हतं गद्यत, चतुग द्ीतं येत, 
तदेतत् इद अष्टत्वं ग्रहणे भवति, कथं दे चतुगुद्धीते होमे 
सम्पादयेत् ? तस्मात् डे एते चतुगृदहोते, चटगदीते गृद्यमाणे 
गचेत ; चतुगृहोते दे न अगृदीत्वा अषटगृद्धोतं कञ्ित् सम्पा- 
दथेत। तस्मात् दे एते चतुगोते- इति। 
अथ यदुक्तम्--चष्टगदीतं ज्यते, अ्तिख लक्ंणाया मरी 

यसी-इति, उचते, उक्तम् चरस््मामिः अष्टसंख्याया भयोजनं, 

कथं बे चतुगृदहोते स्याताम् १-इति। अपि च, “अष्टावुष- 
षति गृह्णाति दति उपण्डति समानीते दे चतुगेद्धीते कथं 
स्याताम् !- इति, इतरथागसत्यष्टशब्दे नाना पायो गृच्धेया तां, 
तस्मात् अष्टशब्दश्रवणम् अदोषः, साध्वेतत्,- दे चतुगद्धीते 



४ अध्याये ९ पाद्ः॥ ४९६५ 

भा. उपणश्डति-इति। प्रयोजनं, दयोः चतुगरदीतयोः सतोः समा- 

नयनेभ््वं समानेतव्यं भवति, अषटगृद्ीते सुति न नियोगतोग्हं; 
तथा, यत्र अनुयाजा न यदृणं, तत्राप्वष्टगृद्ोतं, यधा पूवः 
पत्तः; यथा च सिद्धान्तः, तथा चातुमास्थेषु चतुगृहीतम् 
उपण्डति भवति--इति ॥ (४।९.।९६ अ°) ॥ 

इति ओशवरखामिनः कतौ मीमांसाभाष्ये चतुथस्याध्यायस्य 
प्रथमः पादः समाप्तः ॥ प्रयोजकपाटोग्यम्॥ 
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चतुथ अध्याये दितीयः पादः ॥ 

9844 

स्वरोग्छ्ेद् ना द्यभयोजकताधिकरणम् ॥ 

स्वरसवनेकनिष्यत्तिः सखकम्म शब्दत्वात् ॥ १॥ (प°) ॥ 
स्ति ज्योतिष्टोमे पुः अरभ्रोषोमोयो-' यो दरौक्ठितो यद्री- 

घोमोयं पस्पुमालभते- इति, ततर इट्माम्नातम्,-“खाद्रे 

बक्नाति, पालाशे वक्नाति, रोद्धिते बभ्नाति- इति, तत्सन्निधा- 

विद्मपरमाम्नायते,-'खरुणा पञ्पुमन क्ति यूपस्य खरम् करोति" 

ल डति, 

अथ इदानोम् इदं सन्दिद्यतेः किं भेदेन यूपात् खरुः 
उत्पादयितचखः, उत वपं क्रियमाणएमनुनिष्पन्नः शकलो गृद्धी 

तव्यः १--इति। तच इदं तावन्नः परीच्छ, किं केदनादयुत्पत्तेः 

प्रयोजकः खरः, उत चरप्रयोजकः ?। मयोजकः चेत्, भेदेन यूपात् 
निष्पद्येत, न चेत् प्रयोजको, यूपं निष्पद्यमानमनुनिष्पन्नः 
शकलो ग्र हीष्यते- इति। “स कथं भ्रयोजकः स्यात्? कथं वा 
न प्रयोजकः !-इति। यदि एवा वचनव्यक्तिः, खरुशब्ट्वाचंय 

भावयते। कथं १। जोषणादिना इतिकत्तवदयता विशेषेण- इति, 

ततः, “खरुण पण्ुमनक्ति- इति, स खरुरित्यवगतो य्रद्ी- 

व्यते, ततः प्रयोजकः अथैवं विज्ञायते,“ खरुणा पमुमन क्ति 
- इति अनवगतः खरः, एतावद् स्य विज्ञायतेग्ज्ञनं तेन क्रियते 

इति, इदमपि,-- "यूपस्य खरम् करोति-इति यूपेकदे शं 

खरुकायःज्जने विनियुङ्कै--इ ति ततोगप्रयोजकः 

किं तावत् प्रानम् १“ खरुः त्वनेकनिष्पत्तिः खकम शब्दत्वात्", 
खरन यूपेनेकनिष्पत्तिः स्यात्, यूपम् अनपे च्तमाणस्य खरोजा- 



४ अध्याये र पादः॥ ४९६७ 

भा. बणादिना उत्पत्निः। कुतः १। “खकर्मशब्दत्वात्,- स्वो. हि 
अरस्य कमं शब्दः खरुताया विधायको भवति, “खरम् करोति-- 
इति, एवं च युपकाष्ठावयवस्य खरत्वं तियते- इति, “यूपस्य 

खरम् करोति- इति लच्तणया यूयशब्दः, खदि राद्यवयवस्य-- 
इत्यथः। कुतः १। खरुत्वभावना हि अत्या गम्यते,--“ खरम् 
करोति- डति खरम् उत्पादयति-डति, यूपावयवोपादानं 
वाक्येन, वाक्याच्च अ्तिवलोयसो-इति। तस्मादेवं सति न 
नियोगतो यूपकाष्ठादेव खरः उत्पादयितव्यः, निरपेन्तात् 

अन्यस्मात् रपि ठच्ात् कत्तयो भेदेन-इति॥ 

ख. जात्यन्वराच शङ्कते ॥ २॥ (यु०)॥ 

भा. इतख निरपेत्तस्य खरोरुत्पत्तिः-इति गम्यते । कुतः। 

जात्यन्तरात् अपि आशङ्का भवति, (दच्तान्तरात्)। कथं। 

न अन्यस्य खरम् कुयात्, यदि अन्यस्य इ त्तस्य खरुम् कुयात्, 
` अन्येस्य लोकमन्वारोद्युः, यूपस्य खरम् करोति'- इति । न 
दि युपमनुनिष्पन्नस्य यणे जात्यन्तराशङ्ाग्वकरुपते, यूष 
शकलो हि खरुकाय तदा नं विनियुज्येत। तस्यात् अपि भेदेन 
यूपात्, खरुः उत्पाद्यितव्यः- इति ॥ 

ख. तट् कदेशो वा स्वरुत्वस्य तन्निमित्तत्वात्॥ ३॥ (सि०)॥ 

भा. वाशब्दः पन्तं व्यावत्तयति। यूपेकदेशो हि यूपमनुनिष्यन्नः 
शकलो ग्रहीतव्यः इति। कस्मात् ?। एवमाम्नायते,- यदि 
अन्यस्य ट च्स्य खरुम् कुयात्, अन्येःस्य लोकमन्वारो दयु, 

3 अ = यूपस्य खरम् करोति --इ ति, न च, अत्र ्रयमथा विधीयते, 
खरम् उत्पाद्यति- इति। किं तहि ?। खरकाय कलम् यम् 
उपादत्ते, तं यूपात्-दति। कुतः१। ‹खरुत्वस्य तन्निमित्त 

` त्वात्, खरुत्वम् अचर अयते खरोः, “यपस्य खरम् करोति -- 
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भा. इति । कस्य आत्मीयं ?--युपस्य इति, अरात्मोयञ् समदायस्य 
एकटेशो भवति, तस्यात् इदम् उचते,-खम्राणिनः षष्टी 

पञ्चम्यथ भवति, यथा, शाकस्य देहि, शाकात् देहि- इति, 

तथा कचित् ततोवाथ, घृतस्य यजति, घतेन यजति । पञ्चम्यथ, 

घतात् यजति, घतस्य यजति-इति। दितीयाथ वा, सोमस्य, 

पिबति, सोमं पिबति, सोमात् पिबति-इति। 

"नन उक्तं,- य॒पावयवोण्च वाक्येन विधीयते, अत्या खरो 

उत्पत्तिः, श्रतिख वाक्यात् बलीयसो --इति। उचते,-- सत्यम्, 
एवं, यूपस्यः- इति तु श्ब्टोःविवच्छिताथा भवति, तत्र तिः 
अपि बाध्यते, वाक्यमपि; न तु अस््त्पच्छे किञ्चित् अविव्ति- 
ताथ, ‹ खरम् करोति- इति खार्धं एवानवादो भविष्यति-- 

इति, यूपशकलो विधायिष्वते, खरुशब्दखाज्जना्थन शकले 
उपचरितः- इति गम्यते, अवयवप्रसिद्धञखंतमथं गमयिष्यति, 

भवति हि ब्राद्यणंः- अथ कस्मात् खरुनाम ? एतस्मात् वेषो 
ग्वच्छिदयते, तदस्थैतत् खमिवारभेवति, तस्मात् । 
इति॥ 

ख. भ्रकलख्ुतेश्च ॥ ४॥ (यु° १)॥ 

भा. इतश्च चूपमनुनिष्पन्नस्य ग्रह्णम्। कुतः १। “शकलग्तेः 

शकलतिभवति खरोः,- “यः पथमः शकलः परापतेत्, स खर् 
कायः- इति, शकल एकदे शः, एकदे शख अप्रयोजकः, सम्ब-। 
न्धिशब्दत्वात्, तावता च ववद्धारात् समृदायापेल्तिणः, त्र 

प्रकरणात् अन्याथन खदिरादिना जोषणादिकमविशिष्ेन् 

यागायेन भरतेन अस्य एकवाक्यता, -°्यूपाय खदिरादि जोषः 
यते, छिनत्ति, तच्तति च, तच यः शकलः प्रथमः परापतितस्तं 

च खरुमञ्जनाथं करोति- इति, खरुशब्दं च तच अन् वद् न्नेवं 

उपचरति। तस्पात् नैतदस्ति, पथदङनिष्पत्तिः खरुः- इति 
& 
४1 



भा. 

च्छ. 

भाः 
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येन अन्यस्मात् अपि टत्तात्-इति शद्भयते । तस्मात् जात्य 

न्तराशङ्घावचनं नित्यानृवादो यूषशकलस्तुत्यथः ॥ 

प्रति-युपं च दशनात् ॥ ५॥ (चु°२)। 

इतश्च न पृथङ्निष्पत्तिः खरः। कुतः१?। एकाद्शिन्यां, 

“प्रति-यूपं च दशनात्, यधा, “अमुपूवे खरुभिः पश्चन् समज्य 
मध्यमे रशनागुणे स्वेस्वे स्वं स्वं यूपशकलम् उपगूहति इति 

खकरूबङत्वं दशयति, यदि च खरुः पथङ्निष्पत्तिः स्यात्, एकं 
एवेकादशिन्यां तवरेण काय साधयेत्। युषमनुनिष्पन्नस्य तु 
ग्रहणे भरतौ खयुपशकलेन अञ्जनं छतम् - इति एकादशिन्या- 
मपि चोरकः खयूपशकलमेव प्रापयति-इति बह्कत्वम् उपपन्न 
भवति, खयुपशकलग्हणं च प्रास्य ग्रहणात् अध्यवसीयते, 

 याट्रशोग्सौ प्रातः, ताद्रशोग्सौ य्दरीतव्यो न विशिष्टः--इति। 

भा. 

तस्यात् खरूरत्पत्तेन प्रयोजकः- इति ॥ 

आदाने करोतिशब्दः ॥ ६ ॥ (आ° नि०)॥ 

अथ यदुक्तम्,--उत्पत्तिरस्य शब्दे न उचते, -^ खरम् करोति 
इति, एवं च करो तिशब्टोणवकरिपिष्यते--इति। उचपते,-- 

आदाने करोतिशब्दो भविष्यति, ˆ खरम् करोति, खरूमाद्त्ते 

-इति, यथा काष्टानि करोति, गोमयानि करोति- डति 

आदाने करोतिशब्दो भवति, एवमिद्धापि द्रष्टम् ॥ 
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पूवाधिकरणस्य सङ्घपाथेः॥ 

ख. स्वरस्वनेकनिष्पत्तिः स्वकम्म्शब्दत्वा त्+*॥ १ ॥ 
(पू०,)॥ 

भा. चस्ति ज्योतिष्टोमे पुः अश्नीषोमोयः, तच श्रूयते,--“खरुणा 
पसुमनक्ति--इति। अथ एष सन्देदः,- किं खरः उत्पत्तिं 
भरयोजयति, उत यूषमनुनिष्पन्नस्य यद्णम् १ इति। किं 
प्राप्तम् 2-- खरस्त्वनेकनिष्पत्तिः' स्यात्, भ्रयोजवत्युत्पत्िम्- 
इति। कुतः१। खोपस्य कमेशब्टो भवति, खरम् करोति- 
इति खरुमुत्पाद्यतोत्यथेः। एवं चेत्, उत्पत्तिरस्य शब्द् वती । 
तस्मात् न एकया निष्पत्त्या यूपश्च खरुख॒ निष्पा द्यते-इ ति ॥ 

ख. जात्यन्तराच्च शङ्कते ॥ २॥ (यु०)॥ 

भा. यदि यूपमनुनिष्पन्नस्य य्रद्णं भवेत्, यूपका्स्य एव सकः 
स्यात्, अन्यदत्ताशङ्खा नोपपटेत, भवति च, “यदि अन्यस्य 

ट क्तस्य स्वरम् कुयात्, अन्येःस्य लोकमन्वा रो द्ेयुयपस्य स्वरम् 
करोति- इति, तस्मादपि पश्यामः,--प्रयोजकः स्वरुः-इ ति॥ 

ख. तदेकदेशे वा स्वर्त्वस्य तन्निमित्तत्वात् ॥ ३ ॥ 
( सि०)॥ 

भा. यूपमनुनिष्पन्नो वा गृद्धेत स्वसः, तदेकदेशो हि एषः, षष्ठो 

निर्दशात्,--युस्य स्वरम् करोति--इति, यदि हि छेदनम् 
उभया स्थात्, न स्वरुयूषयो;ः कित् सम्बन्धो भठेत्, तच 

बष्ठो नोपपद्येत, अस्ति तु षष्ठी। तस्त्रात् यूपैकदे शः स्वरु, 

* ““च्ास्यानान्तरं तु विस्तरोक्तस्य सङ्खैःषमातचाथ्यं छतं भाष्य 
3) कारेणेति न व्याख्यायते" इति तब्ररलम चानुसन्धेयम् ॥ 



४ अध्याये र पादः॥ ४७९ 

भा. अवयवो यू पस्य, स्वरुनामेकदे शः कत्तव्यः, यथा पुरोडाशशकलम् 

-इति॥ ¦ 

च. शकलश्रुतेख ॥ ४ ॥ (यु १) ॥ 

भा. शकलख्रुतिख भवति, “यः प्रथमः शकलः परापतेत्, स॒ स्वरुः 

कायः इति, एकदे शाख अप्रयोजका भवन्ति, न एकदे शे श्ूय- 
` माणे अवयवी कत्तयः- इति शब्दो भवति, विद्यमानस्य अव- 
यविन एकदेशो गृ ते, तस्पात् अपि अभयोजकः ॥ 

ख. प्रति-युपं च दशनात् ॥५॥ (यु° २,॥ 
भा. अ्रति-यूपं च खलु रपि स्वरवो ट्रश्यन्ते, एकाद्शिन्यां, यथा, 

“अनुप स्वरुभिः पशून् समज्य मध्यमे रशनागुणे स्वे सवे 
स्वं स्वं बूषशकलम् उपगू हति--इति, स यदि, स्वरुमान् यूपः 
कायेः- इत्यधेः ‹ स्वरम् करोति--इ ति, ततो बह्हनां स्वरूणां 
दभेनम् उपपद्यते । प्रयोजकत्वे स्वरोः,--एक एव समज्ञनार्थे 
स्वरः उत्पाद्यते । तस्मात् अप्रयोजकः- इति ॥ 

ख. आदाने करोतिशब्दः ॥ € ॥ (आ° नि°)॥ 

भा. अथ यदुक्तम्, उत्पत्तिः अरस्य शब्द नाभिधीयते-- ` स्वं 

करोतिः-इति, करोतिशब्द् खावकर्पिष्यते- इति। उचयते, 

अदाने करोतिशब्दः भविष्यति,“ स्वरं करोति- इति 

स्वरुमाद्त्ते- इति, यथा काष्टानि करोति, गोमयानि करोति 

-इति चादाने करोतिशब्दः भवत्, एवम् इ दापि द्रष्टम् ॥ 

(४।२।९ अ) ॥ 
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च्च. 

भा. 

शाखाया आआहायताधिकरणम् ॥ 

शाखायां तत्प्रधानत्वात् ॥ ७ ॥ 

द््पृणमासयोः अयते, शखामधिरत्य,--“प्राचीमारत्युः 

दोचोमाद्रति भ्रागृदौीचोमादहरति-दइति। तत्त सन्देहः, 
किमयं दिग्वादः, उत शखावादः?-इति। दिग्वादः-दति 

म्ाप्नम्, तधा अतिशब्दः, शखावादे लच्षणा- द्रति। तस्मात् 
दिम्बादः--इति। एवं प्रापने ब्रूमः. शाखावाद्ः-इति। कुतः १। 

यदि तावत् अयमथः,- प्राची दिगादहत्तदया-इति, ततः, 
` अशक्योग्थंः, अथ म्राचीन्दिशं प्रत्यादहरणोयेति, ततः का आद- 

त्ेव्या १इति, वाक्ये शाखाशब्दस्य अभावात् अनुषपन्नोग्यं 
सम्बन्धः अथ प्रछता शाखा- इति, ततः प्राचीशब्देन तस्या 

एवाभिसम्बन्धो न्याय्यः। कुतः ?। प्रत्यत्ता हि प्राचीशब्देन 

हरतेः एकवाक्यता, प्रकरणात् शखाशब्दे न भवेत्, उभयथा 

अचर प्राचोशब्टेा लच्चणया प्रता वा शखां लच्तयेत्, दिशो 
वा अनीप्सितत्वात्, विद्धारदे शमोप्सितितमयुक्तम्+ । 

अपिच, राची--इति सम्बन्धिशब्टोग्यं, सम्बन्धिशब्टाख सुव 
सापेच्लाः, विना पदान्तरेण, न परिपणम् अथंमभिवद्न्ति, सा- 
मान्यपदाथे सम्बन्धे च संब्यवद्धारानुपपत्तिः, सवस्य एव देशस्य 
कुतश्चित् भ्राग्भावात्। तथा शखाशब्टोग्पि सम्बन्धिशब्दः 

ˆ ठ च्षस्यः- इत्येतत् अपे च्तते, यदा ठ च्षस्य-इ त्ये तत् अपे चते, 
तदा ठच्स्य शाखा प्राचो उदीचो प्रागृदोचौ वा-इति भेवति 

सम्बन्धः, तथा च संव्यवद्दारोग्वकरुपते। यत्त॒ शाखावादे 

तच्छमात् विद्दारदेशं वा लच्येत् शखां वा” इति वा्तिकम्॥ 



४ अध्याये रे पादः॥ ४ 

भा.लच्षणा--इति, उचत, भवति ल्तण्यापि शब्दाथः। तद्यत् 
शाखावाद्ः--इति॥ (४।२।२अ०)॥ 

षेटनस्य शाखाप्रयक्तताधिकरणम् ॥ 

ख. शाखायां तत्प्रधानत्वादुपवेषेण विभागः स्याद षम्यं 
तत्+ ॥ ८ ॥ (सि) ॥ 

भा. द्शपूणमासयोः समाम्नायते,“ मलतः शाखां परिवास्योप- 
वेषं करोतिः-इति। तत्र अयमथः सांशयिकः, किं शखा- 
छेदनस्य उभयं प्रयोजकं, शाखा उपवेषख उत शाखा प्रयो- 

जिका उपवेषोग्नुनिष्पादी -इति। किं भरात् {उभयं 
दनात् निष्पद्यते, शाखा शाखामूलं च, उभयं च प्रयोजनवत्, 
गरेण वत्सापाकरणादि करिष्यते, मूलत उपवेषः, तेन विशेषा- 

भावात् उभयं प्रयोजकम् । 

इति म्रा उच्यते, *शाखायांः ब्रूमः, “तत्मधानत्वात्' 

(शखाप्रधानत्वात्) “उपवेषेण विभागो भवेत्, शाखामनु- 
निष्पन्नः गद्यत । कथं तत्माधान्यं ?। ˆ-शखां परिवास्य- 

इति दितीयानिद्शात्। “ननु “उपवेषं करोति-इत्यपि 
दितीयाः। उचते, न असौ परिवासयतेः कम। कस्य 
तदि १। करोतेः । 

आद, कस्मात् एवम् अमिसम्बन्धो न भवति,- शाखां परि- 
वास्य मूलत उपवेषं करोति- इति, शाखाशन्द च यथेव अग्रे 
तथा मूलमपि, तत्र॒ अयमथेः,-ेदनेन अय्मूले विभजेत् । 

* “वैषम्यं तत्' इति का० सं° प° नास्ति 
† “येयं पलाशशाखां छित्वा ठ त्तादाहता, तां पनःङित्वा मल- 

गः प्रादे शपरिमितः उपवेषः काय्यः” इति माघवः॥ 
५, 
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भा. किं प्रयोजनं !। विभज्य मूलम, उपवेषं करिष्यामि'-इति। 
उचयते, नेवं, व्यवद्धितकरपना ह एवं भवेत्, अव्यवधानेन 
शाखां परिवासनं, ठत्ते तस्मिन् उपवेषकरणम्। 

“ननु म्रकतत्वात् मूलम् उपवेष शब्दे न सम्बभ्यते'। उचयते, 
उभयसम्बन्धे विरोधः, विरोधे च प्रकरणात् वाक्यै बलीयः। 

अथ सन्निद्धितेन सम्बध्यते, तथापि शाखाप्रयुक्तेन--इत्यापतति, 
सिद्धमेव,उववेषो न प्रयोजयति केदनम्-इति, एतत् अत्र 
वैषम्यम् ॥ 

ख खत्यपायाच्च ॥ ९ ॥ (यु०)॥ 

भा. “शाखया वत्सानपाकरोति, शाखया गाः प्रापयति, शखया 

दोदयति- इत्येवमादिषु शखाग्रहणेषु न उपवेषस्य व्यापारः 
ततः ाखाशब्दोःपैति, न दि तत्मूलं श खेत्याचक्ने । किमतः १। 
यत्ेवं यच शाखाशब्दः, तदथं छेदनं, दितीयानिदेशत्। अथापि 
मूले शखाशब्दो भवेत्, एवमपि शाखाश्ब्टोपदिषेषु न मूलम्, 

अमूलपरिवासितत्वात्, यैवं संस्वातया शाखया क्रियते, तदथं 
ेदनं, न च उपधानं मुलपरिवासितया क्रियते। तस्मात् न 

तदथं छेदनं । किं भवति प्रयोजनं १। पौणैमास्यामपि शाखा 
उत्पाद्या, यथा पूवः पत्तः; यथा सिद्धान्तः, तथा न उत्पादट्यि- 
तव्या-इति॥ (४।२।२अ०)॥ 

शाखाम्रहरणस्य प्रतिपत्तिकमताधिकरणएम्॥ 
रि [ ॥ शर 

ख. हरणे तु ज॒होतियोगसामान्यात् द्रव्याणां चाथंशेष- 
त्वात् ॥ १०॥ (पू) ।॥ 

भा. दशेपुणंमासयोः चामनन्ति, "सद शाखया प्रस्तरं प्रहरति 
-इति। तत्र सन्देहः, किं शाखाप्रहरणं प्रतिपत्निकम, उत 
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भा. अर्धकमे ?-इति। किं प्राप्तं {हरणे तु जुद्दोतिः स्यात्, 

अधैकर्म-इत्यधेः। कुतः १। “योगसामान्यात्, योगोग्स्याः 

समानः प्रस्तरेण, “सह शाखया भ्रस्तरं प्रहरति-इति, 

सद्योगे यत्र तृतीया, तस्य गुणभावो, यच द्वितीया तस्य 

भ्राधान्यं। मरस्तरे च विस्पष्टो यजिः, शाखापि तस्िन् एव 

यजौ भरस्तरस्य विशेषणं, समानयोगित्वात् । 

आद, “ननु तत्र तत्र गुणभूता शाखा, तस्याः भ्रतिपत्ति 

न्याय्याः, इतरथाग्नेकगुणभावः प्रसज्येतः--इति। उचते,-- 
"द्रव्याणां च अथेेषत्वात्' उत्पत्या चिकीषितस्य शेषभूतान्येव 
दरद्यानि उपदिश्यन्ते, “भूतं भयायोपदिश्यते' (२।९.।४ ख" 

भा०)- दति । तस्मात् अननेकगुणएतेव द्र्याणां न्यास्या-इति ॥ 

ख. प्रतिपत्तिर्वा शब्दस्य तत्प्रधानत्वात् ॥ ११॥ (सि) ॥ 

भा. “म्रतिपत्तिवाः शाखाप्रहरणं, “ शब्द् स्य तत्प्रधानत्वात्, शब्दः 

अर शाखाप्रधानः। कथं १। दितोयाखरवणात्। “ननु अन्यत्र 
एव सा दितीया,- म्रस्तरे, न शाखायाम्'। उचते, भ्रस्तरे 

दितीयाथेः शाखायामपि । कथं १। तुल्ययोगात् सह शाखया, 
एवं भस्तरः म्रहतो भवति, यदि शखापि प्रियते; तेन 

तुर्ययोगे सदशब्दोप्यं, यदि प्रस्तरः म्रहरणे प्रधानं, शाखापि 
मरस्तर विशेषणं, तरिं तुरययोगः, तस्मात् यः प्रस्तरे दितोयाधः, 
स शाखायाम् अपि, अतः शाखा म्रधानम्। अपि च, तच 

तच शखा गुणभूता, तस्यामन्यत्र उपदिश्यमानायाम् अनेक 
गृणभावः। “तच को दोषः१। दृष्टं कायं हित्वा अट्टं 

कर्प्येत । छतप्रयोजनायाः शाखाया अपनयनेन वेदिविदेच- 

नात्+ सुखप्रचारे दृष्टं कायै, न तु प्रहरणे किञ्चित् च्ममपि 
द्रष्टमसिति, तस्मात् प्रतिपत्तिन्याय्या । 

* विरेचनादिति क° सं र्पु° पाठः॥ 
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भा. आद" ननु तुतीयाश्रवणात् परायन शखोश्चारणेन भवितुं 

ख. 

भा. 

च्च. 

भा. 

न्याय्यम्'। उचते, भवेत् एतत् न्याय्यं, यदि निद्धातकाला 
शाखा स्यात्, ततः प्रस्तरस्य कालपरिच्छेदटाय कीत्यैमाना 
पराथा उच्वायेत, इद पुनः एतदिपरोतम्,-निज्ञातकालः 
भ्रस्तरोग्निद्ातकाला शखा। तस्मात् सत्यपि तुतीयाञ्नवणे 
प्रस्तर एव शाखायाः कालं प्ररिकच्केत्स्यति, यथा दितीया- 

निदिष्टः, तथा शाखा द्रष्टा, यथा तुतोयानिरि्ा, तथा 
स्तरः; सामथ्यं हि बलवत्तरम्- दूति ॥ 

अर्थेऽपीति चेत् ॥ १२॥ (आ०) ॥ 

अह, ननु गणएभावेम्पि दितीया भवति, यथा सक्त मार 
तेककपालेषु ॥ 

न, तस्यानधिकारादथस्य च छतत्वात् ॥ १३॥ 
(्रा० नि०) ॥ 

नेतत् सक्वादिभिः तुर्यं, “ तस्य' सक्लादेः अन्य “अनधि- 
कारात्, इह च शाखया अन्यस्य “शअरथेस्य छतत्वात्ः वत्सापा- 
करणादेः। आद,“ ननु पुनर्तमेतत् सक्वादीनां दशनं 
समाधिखः-इति। उचते,- न पुनरुक्तता मदान् दोषः, 
बज़्छत्वोगपि पथ्यं वेदितव्यं भवति, अन्थभयेन पुनरुक्तं नेच्छन्ति, 
अथाय्रदृणात्तु विभ्यतः पुनःपुनः अभिधीयमानं बज मन्यन्ते 
एव । किं चिन्तायाः भयोजनं १। यदि अर्थकर्म, पौणमास्यामपि 

शाखोत्पाद्या, अथ प्रतिपत्तिनात्पादयित्ा- इति ॥ (४।२। 
४ अ) ॥ | 



४ अथयाये २ पादः॥ -9.5 

निनयनस्य प्रतिपत्निकमंताधिकरणम् ॥ 

ख. उत्यत्यसंयोगात्मणीतानामाज्यवदिभागः स्यात् ॥ 
१४ ॥ (प°) ॥ 

भा. दशेपूणेमासयोराम्नायति,- अपः प्रणयत्यापो वै अद्धा अद्धा- 
मेवालभ्य यजते- इति, उभयचर च प्रणीतानां यापारः, 

°प्रणोताभिदहेवोंषि संयौति इति, तथा, “अन्तवदि प्रणोताः 
निनयति इति। र सन्देद्ः,- किम् उभयम् आसां भरयो- 
जकं संयवनं निनयनं च, उत संयवनाथोनां निनयनं भ्रति- 
पत्तिः?-इति। किं म्रापतम् ?- उत्पत्निसंयोगो नासां केनचित् 
भयोजनेन, उनाग्याम् उत्पन्नानां संयोगः, तस्मात् न गम्यते 
विशेषः, अगम्यमाने विशेषे उभयाथानां विभागोग्यं, कथित् 
यागः संयवने कचित् निनयनें- इति, “आज्यवत्, यथा 

“ सवेस्मै वा एतत् यज्ञाय गृद्यते यत् घ्रवायाम् चाज्चम्-- 
इति॥ 

ख. संयवनाथैनां वा प्रतिपत्तिरितरासां तत्मधान- 
त्वात् ॥ १५ ॥ (सि°) ॥ 

भा. संयवनाधाः भरणोताः। कुतः । तुतीयानिदे शात्, संयवनेभ्पां 
गुणमावोः दितोयानिरशाच निनयने भाधान्यं। चिन्तायाः 

भयोजनं,- पुरोडाशाभावे प्रणोतानामभावो यथा पयस्या 
याम् ॥ (४।२।५अ०)॥ 
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चू. 

ना. 

भा. 

दण्डद्ानस्याधेकमेताधिकरणम् ॥ 

प्रासनवन््ेचावरूणाय दण्डप्रदानं कृतार्थ 
त्वात् ॥ १६ ॥ (पू) ॥ 

ज्योतिष्टोमे खयते,-“ वाग्वे टेवेभ्योग्पाक्रामत् यज्ञायातिष्ठ- 

माना सा वनस्पतीन् प्राविशत्सषा वाक् वनस्पतिष वदति 

या दुन्दुभौ या च तुएवे याच वीणायां, यत् दीक्षिताय 
दण्डं प्रयच्छति वाचमेवावरुन्धे, क्रते सोमे मेन्नावरूणाय दण्डं 

भरयच्छति', “मेच्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छति-- इत्येतत् उद्ाहरणं। 

तच संशयः, किं टक्ितधारणे शेषभूतस्य दण्डस्य मेचावरुण- 

धारणं प्रतिपत्तिः, अथवा अथकमं ?--इति। किं मराप्तम् £ 
°मेतावरुणाय दण्डदानं प्रतिपत्तिः। कुतः?। दौक्ितिधारणे 
“छताथेत्वात्, "दण्डेन दौत्तयन्ति-इति शेषभूतस्य अन्यच 
व्यापारः प्रतिपत्तिन्याय्या, यथा, “ चात्वाले छष्णविषाणं भा- 
स्यति इति कण्डूयने शेषभूतायाः प्रासनं प्रतिपत्तिः, एवम् 
अापि द्रष्टव्यं । दितीया च दण्डे विभक्तिः। तस्मात् भराधान्यम् 
-इति॥ 

€ ट , ऊ 

अथकम्पम वा कठसंयो गात् खम्बत् ॥ १७ ॥ (सि०) 

“चर्थकमे वा स्यात् । कुतः 2। (कतेसंयोगात्” कतसंयोगो 
=. वि € ठ 

भवति, “मेचावरुणाय दण्डम्'-इति कतदण्डसंयोगो भवति, 

तस्िंख दण्डो गृणभूतः, परुषः प्रधानभूतः, परुषं हि स भचरितं 

समयं करोति। कथं ?। यथा पूवे तमोप्वबगाहतेःपः* सपति गां 

च सपं च वारयति अवलम्बनं च भवति, अतः पुरुषप्राधान्यात् 

न म्रतिपत्तिः; ‹खग्वच्च द्रष्टं, यथा ‹खजमद्ा्े ददाति- 

* तमो विगादते्पः क० सं° पु° पाठः॥ 
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भा.इति रसत्यप्युपकारे पुरुषस्य प्रयोजनवत्वात्, निष्प्रयोजन- 
त्वाच्च सजः, भवति पुरुषप्राधान्यम्, एवम् इ दापि द्रष्टव्यं । 

तस्मात् न प्रतिपत्तिः-इति। 
अथ यदुक्तं, दितीयाश्रवणात् दण्डम्राधान्यम्-इति। 

उचयते,“ तथा युक्तं चानीप्सितम् (९।४।५ पा० सू०) 

इति द्ितोया द्रट्या। कुंतः?। मैचावरुणे चतुर्थो निदे शत्. 
सम्प्रदाने हि चतुर्थो भवति, सम्प्रदाने च कमणा अभिप्रेते, 

तच दण्डाद्भिमेततरो मैचावरूणः--डइति गम्यते ॥ 

ख. कम्ममयुक्तं च दशनात् ॥ १८ ॥ (यु०)॥ 
भा. "दण्ड मरेषानन्वाद्' इत्यनूद्ते, तेन प्रचरतो दण्डं प्रभ 

५ ¢ ८०४ 

यति। तत् अथेकमणि सति उपपद्यते, भरतिपत्तौ तु दण्डो 

 मेचरावरुणाय दृत्तसततोगपदज्येत, छतं च कत्तेदयम्- इति नतेन 
न न ~ प्रयोजनम्--इति न धायत, त्र एतदशेनं नोपपद्यते, तथा 

८ डिस्त्वां = ~ (1. ‡ 

अ द्शति- इति मावर ब्रूयात् अहिरिव छेषः 
इति, तथा, “सुशरयन्वा ह इति, मुश्लशब्ट्ख दण्डे प्रसिद्धः, 

यथा, क नु खलु मुशलिनो माणवका गङ्गामवतरोयुः- डति, 
तस्मात् अपि यथकमं ॥ (४।२। ६ अ०) ॥ 

पूवाधिकरणे अशङ्कानिरासः।॥ 

तथा म्रासनस्य प्रतिपत्तिकमताधिकरणम् ॥ 

श. उत्पत्त] येन संयुक्तं तदथं तत्. अ्ुतिहेतुत्वात्तस्या- 
धौन्तरगमन शेषत्वात् प्रतिपत्तिः स्वात् ॥ १८ ॥ 

भा. यदुक्तः-यथा छष्णविषाणाभ्रासनम्-इति। तत्र उचत, 

--युक्तं तत्र उत्पद्यमानं यत्, येन प्रयोजने न सम्बद्धम् उत्पद्यते, 
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भा. तत्, तदथमेव न्याय्यं, तस्य अन्यत्र गमने प्रतिपत्तिः- इत्येतत् 

भा. 

च्च. 

भा. 

उपपद्यते, यदि न दृष्टं प्रयोजनं भवति ; इद तु दृष्टं भरयोजनं 

मेचावरुणस्य धारणे, तस्यात् विषममेतत् । 
अथ वा अधिकरणान्तर, विषाणायाः कण्डूयनं म्रासनं च 

उभयमपि भरयोजकम्-इति पूवः पत्तः, “एकनिष्पत्तेः सवै 
समं स्यात्' (४।९ । २२ सू°)-इति। उत्तरः पच्तः,-कण्डयने 

ततीयानिदशात् विषाणाया गणभावः, प्रासने च दितीया- 

निद शात, अन्यच च क्ताथत्वात् प्रधान्यम-इति॥ (४।२। 

ऽ अ०) ॥ 

अवग्टथगमनस्य प्रतिपत्तिकमेताधिकरणम्॥ 

सौमिके च कता्थत्वात् ॥ २० ॥ (सि°) ॥ ` 

अस्ति ज्योतिष्टोमेग्बग्टथो,-“ वारुणेनेकक पालेन अवग्धथ- 
मञ्यवपन्ति--दति। तच अम्नायते,-“वरुणगृद्ीतं वा एतत् 
यज्ञस्य यद्रजीषं* यदग्रावाणएः यदौन्दुवरी यद्भिषवणफलके, 

तस्मात् यतकिञ्चित् रोमलिप्षं दरव्यं तेन अवग्डथं यन्ति 

दति। तच संशयः, किं सोमलिप्तानां दरयाणम् अवग्डथगमनं 
प्रतिपत्तिः, अथ वा अधेकमं 2-इति। किं तावत् मरा्षम् 
प्रतिपत्तिः- इति । कुतः १। “छतार्थत्वात्, छताथान्येतानि 
दरष्याणि तत्र तच, तेषाम् अवग्डधगमनं प्रतिपत्निन्याय्या ॥ 

अथकम वाभिधानसंयोगात् ॥ २१ ॥ (पू०)॥ 

अथंक्मं वा, अभिधानेन संयोगात्, ^तेन अवग्डथं यन्ति-- 
इति, तेन चवग्डथसंज्ञकं निष्पादयन्ति- इति, ततोया “ तेन-- 

* निष्पौडितस्य सोमस्य नोरसो भाग ऋञीषम् इति माघवः ॥ 
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भा. इति, दितोया (अवग्टधम्-इति। तस्मात् सोमलिप्तं गृण- 

ख. 

भा. 

भा. 

भूतम्, वन्यः भरधानभूतः- इति॥ 

प्रतिपत्तिब्वौ तन्रयायत्वा दे शर्थावश्थश्युतिः ॥ २२ ॥ 
(०) ॥ 

° भरतिपत्तिवाः। कुतः ?। ‹तन्नमायत्वात्' एव, एष दि न्यायः, 
यत् अन्य छताथमन्यत्र प्रतिपाद्यते, तत् इह यदि सोमलिप्न 
द्रव्यम् अवग्थे करणं विधोयते, ततोग्थेकमे, अथ सोमलिपेन 
यानं विधोयते, ततः प्रतिपत्तिः, न हि अच सोमलिप्तं विधोयते 
अवन्छथे, तथा सति चअवग्डथसोमलिप्तसम्बन्धः “ चभ्यवयन्ति- 
इत्यनेन ्रास्यातेन विधोयेत, तत्र वाक्येन विधानं स्यात्, नतु 
शत्या, यानेग्मुना विधीयमाने श्त्या विधानं, तत्परिगृ हीतं 
भवति, खतिञख वाक्याद्भलोयसी, तस्मात् प्रतिपत्तिः अथ यत् 
उक्तम्.-“अथकमे अभिधानेन संयोगात्" इति। तच ब्रुमः, 
-ण्वं सति दशधा अव्ग्टधञ्ुतिः,- “अवनग्डथं यन्ति- इति, 
अवग्छथेन देशं लच्तयति, यस्मिन् देशेग्वग्डथः, तं देशं यन्ति-- 
इति। तस्मात् प्रतिपत्तिः-डइति॥ (४।२।८अ०)॥ 

कत दे श्कालविधीनां नियमाथताधिकरणम् ॥ | 
© = # न 

- कलेटेश्कालानामचोदनं प्रयोगे नित्यसमवायात् ॥ 
२३२॥ (पू०,) ॥ 

इदं अयते,“ पुबन्धस्य यज्क्रतोः षड्त्विजः, द्शपणे- 

मासयोये्ञक्रतो त्वार ऋत्विजः, चातुमास्यानां क्रतूनां पच्च 
चटत्विजः, अचि दो चस्य यज्ञक्रतोः एक त्विक्, सौम्यस्याध्वरस्य 
यज्ञक्रतोः सप्तदश उत्विजः, तथा, `समे दशपरणेमासाभ्यां 

न = = देवे ~~ पौणेमारं € > पौण 

यजेत, प्राचोनप्रवे वेऽवदेवेन यजेत ; पौणमास्यां पौणेमास्या 
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ट्रे मीर्मासा-दशने 

भा. 

भा. 

च्. 

भा. 

यजेत, अमावास्यायाममावास्यया-इति । त्र सन्दे हः,-- 

किं कतु दे श्काला विधोयन्ते, उत अनू दन्ते १ इति । किं तावत् 
म्राक्षम् ?--"कत॒दे शकालानाम् अचोद नम्' (अनुवादः) । कुतः ?। 

“प्रयोगे नित्यसमवायात्” प्रयोगे नित्यसमवेता एते- इति, न, 

चते कर्तदे शकालेभ्यः, प्रयोगः सिभ्यति, तेन भरयोगचोदनायैव 
पराप्नानामनुवादः। "ननु विषमादिप्रतिषेधाथमेतदचनं भवि- 
ष्यति'। नेति ब्रूमः, उपदे शकमेवज्ञातोयकं वचनम्, न भ्रति 

षेध, तस्पात् अनुवादः डइति॥ 

नियमार्था वा खुतिः॥ २४ ॥ (सि०)॥ 

उचते, न चैतदसत्यनुवादः- इति, अनुवादमात्रम् अन- 
थक, यदि विधिः, एवम् अपुवम् अथं प्रकरिष्यति, तस्मात् विधिः 
--इति। “ननु म्रयोगाङ्गत्वात् माप्न एव- इति। उच्यते, 

“नियमााः “श्युतिः' भविष्यति । कोग्यं नियमः ?। अनियतस्य 

नियतता, प्रयोगाङ्गतया सव देशः प्रावन्त, न तु समुचयेन, 
यदा समः, न तदा विषमः, यद्ा विघमः, न तदा समः,सणएष 

समः प्राप्त अप्राप्त, यदा न प्राप्न, स पन्तो विधिं प्रयो- 

जयति, अतो विषमचिकोषायाम् अपि समो विधीयते । तस्मात् 
विषमस्य अप्रास्षिः विधौ सति भवति- इति समो विधौयते । 
एवम् इतरेष्वपि, तस्मात् विधिः इति ॥ (४।२।९ अ) ॥ 

द्रव्यगणविधानस्य नियमार्थताधिकर णम् ॥ 

तथा द्रव्यषु गुणश्चतिर्त्पत्तिसं योगात् ॥ २५ ॥ 

(अधिकरणप्ररे शोग्यम्*)। इदमामनन्ति,“ वायव्यं श्वेत- 

४ °पूवाधिकरणोक्तयुक्तरेवास्य सिद्ध स्तस्थेवां शरटपः' इति टीका ॥ 



8 अध्याये २ पादः।॥ भच 

भा. मालभेत भूतिकामः, तथा, “सोमारौद्रं घते चसं निवपेत् 
 अुकलानां ब्रोद्योणां बरह्मवचसकामः, तथा नैकैतं चरम् निर्वधेत् 

कछष्णानां बरोद्धोणाम्-इति। तच सन्देहः, किं वेतादिवणा 

विधीयते, उत अनूद्यते ?-इति। किं प्राप्तम्? अनूद्यते, 
दर तिग होतत्वात्। विधिवा,-- पन्ते भरापतस्य नियमा्ैः-- 
इति। पन्तोक्तं मरयोजनम् उभयोरप्यधिकरणयोः ॥ (४।२। 
९० ०) ॥ 

अवधातादिसंसकारविधानस्य नियमा्यताधिकरणम् ॥ 

ख. संस्कार च तत्प्रधानत्वात् ॥ २६ ॥ 
भा. (ञअयमप्यधिकरणम्रदेशः)। दशपूणमार्योः अयते, 'ब्रोद्ोन 

अवहन्ति, तण्डलान् पिनष्टि दति, तत् किम्, इमौ विधो, 
उत अनुवादौ ?-इति संशयेग्थप्रापतत्वात्, अनुवादौ-इति 
भरास्े नियमाधेत्वात् विधो १-डति॥ (४।२।९९ अ) ॥ 

यागखरूपनिरूपणाधिकरणम् ॥ 

ख. यजतिचोदना द्रव्यदेवताक्रियं समदाये कृताथ 
त्वात् ॥ २७ ॥ 

भा. शेषविनियोगः उक्तः, किं तत् प्रधानं? यस्य एते शेषाः- 

इति। उचते, यजति ददाति जुद्धोति-डइत्येवंलच्तणम् । 

अथ किंल णको यजतिजुद्ोतिददातिख ?- इति। “यजति- 
चोदना, तावत् ' द्रव्यदेवताकरियं,- द्रव्यं देवता च; तस्य द्रस्य 

क्रिया, (यया तयोः सम्बन्धो भवति) ; ‹ समुदाये' (समु दितेष्वेषु) 

यजतिशब्दो भवति, लोके इष्टोग्नेन पयुपतिः-दति, तेन 

मन्यामद्े,- दर-दे वता-क्रियस्याथंस्य यजतिशब्देन प्रत्यायनं 



छल्छ मोर्मासा-दशेने 

भा. क्रियते--डइति। लच्षणएकमेणि प्रयोजनं न वक्तव्यम्, ज्ञानमेव 
अचर प्रयोजनम्* इति ॥ (४।२।९२ अ०)॥ 

होमखरूपनिरूपणाधिकर एम् ॥ 

ख. तदुक्ते श्रवणाज्जनुहोतिरासचनाधिकः स्यात् ॥ २८ ॥ 

भा. अथ किंलक्षणको जुद्धोतिः ?--इति "तदुक्ते (यजत्युक्तेग्यं) 
जुदोतिः श्रूयते, असेचनाधिके, तस्मात् यजतिरेव असेचना- 
धिको जुद्दोतिः, जतमनेन--इति एवज्ञातीयके वक्तारो भवन्ति 
लोके; वेदेपि यजतिचोदितं जुद्ोतिना अनुवदति,- सङ्गा 
मिणं चतुद्धा्ा याजयेत्, चतुग द्ीतमाज्यं छत्वा! चतुद्धातारं 
व्याच चीत, पूवण यद्धेणाञ्चै जुज्ञया दुत्तरेण द्ंम्,- इति ॥ 

अथ ददातिः किंलच्तणकः ?- इ ति। आत्मनः स्वत्वव्याहत्तिः' 

परस्य स्वत्वेन सम्बन्धः। यजति-ददाति-जुद्धोतिषु सवेषु उत्- 
सगः समानः, तत्र यजतिदं वताम् उदिष्योत्सगेम5, जुद्धोतिः 
आरेचनाधिकः, ददाति उत्सगपूवकः पर स्वत्वेन सम्बन्धः,-- 
इत्येष एषां विशेषः-इति ॥ (२।४।९२ अ०)॥ 

* “समुदाये छताथत्वादित्ययुक्तोण्यं न्धः, न हि यागशब्टो 

द्र्यदेवताक्रियं चितयमपि ब्रवीति, किं तद्धि यजिधातुवाचम्...." 
इत्यादि “उचते, न पदार्थल च्तणमिदं, किं तं यजेत खगेकाम 

इति साधनत्वेन यागस्य चोद्यमानस्य प्रयोगः कथ्यते, यत् दे वतो- 

देन द्रव्यं त्यजति तेन यागोग्नुष्ठितो मवति, न त्यागमात्रे यागः 
छतो भवतोति, तस्मात् प्रयोगकथनमेवेतत् चकारस्य यजतिचोद- 
नेत्या, चोदनेति दि वाव्यमुचपते” इत्यन्तम् वात्तिकमनु सन्धेयम् ॥ 

† स्थायित्वा इति का० क्री प° पाठ;॥ | 



४ अध्याये २ पाद्ः॥ ४८५ 

वद्धिषः अआतिथ्यादि साधारण्याधिकर एम् ॥ 

ख. विधेः करम्म्मापवगित्वादथगैन्तरे विधिप्रदे शः स्यात् । 
२९ ॥ (पु०,॥ 

भा. ज्योतिष्टोमे श्रूयते,“ यत् च्रातिथ्यायां वद्धिः, तत् उपसदा, 
तत् अग्रोषोमीयस्य'*-इति। तच सन्देहः, किं परद्रव्यस्य 

उपदे शः (९), उत निरिष्टिकस्य (२), अथ वा धमविधिभ्रदेशः 

(र्), चरथ वा दद्यसाधारण्यम्?-इति। किं भाप्तम् ?--(९) 

^परद्रव्यस्य उपदेशः । कुतः?। परद्रव्यस्य उपदेशसटृशः शब्दः, 

-“ यत् आतिथ्याया, तत् उपसद्ाम्- इति, यधा, यो देव- 
दत्तस्य गौः, स॒ विष्णमिचस्य कत्तेव्यः- इति देवदत्तात् अच्छ 
विष्णमिचराय दौयते- इति, अतः परद्र्यस्य उपदेशः इति । 
न च एतदस्ति, तथा सति च्रातिश्यायां तस्य विधानं यत् पूरव, 

€. 

तत् अनथकं स्यात् । 

(र) ° एवं तदि निरिष्टिकस्य उपदे शः, तेन आतिथ्यायां यत् 
} विहितम्, आआतिथ्यायां यत् उपात्तमः- इति, तथा सत्यथवत् 

ओआतिथश्यायां तत् वचनं, निरिष्टिकिन त् उपसदः कत्तव्या भवन्ति, 

न च, एष श्ष्टानामाचारः, न च, सव चोदकप्राप्ता धमा 
भवेयुः, अतो ब्रूमः,- (द) “ विधेः कमापवगित्वात् अधीन्तरे 
विधिभ्रदेशः स्यात्, तत् वद्धिः परिसमाप्तायाम् ्रातिथ्यायाम् 
अप्त, पूवे तत् आतिश्यायाः, उपसत्काले आतिथ्या सम्बन्धः 
तस्य नास्ति, भूतपूवण अातिश्यया कर्मणा लच्येत, लच्षणा- 

* क्रीतं सोमं शकटेग्वस्थाप्य प्राचोनवंशम्रत्यानयनेभ्मिम्खो 
यामिष्टं निवपति, सेयम् आतिथ्या, तत ऊद बिष दिनेष् अनष्ट 
यमाना उपसदः, च्रौपवसध्ये दिनेग्नुष्टोयमानोग्ग्रोषोमीय इति 
माधवः॥ 



1 
ध मीमांसा-दशेने 

भा.शब्द्श् न न्याय्यः। तस्मात् आतिथ्यावदिष चज्ञस्याभावात् | 
€ €, € { यद्धमकमातिष्यावद्धिः, तद्धमकम् उपसदाम् अद्मीषोमीयस्य च 

- इति न्याय्यम् ॥ | 

ख. अपि वोत्पत्तिसंयो गादथसम्बन्धोऽविशि्टानां प्रयो 
न, [र 

गंकत्वहतुः स्यात् ॥ ३० ॥ (सि०) ॥ 

भा. अपि वा-इति पन्तो व्यावत्तते। उत्पत्तिसंयोग एव एष 
अरस्य वदहदिंषः, यदि हि उत्पन्नम् च्रातिथ्यायां वहिः विशिष्टं 
स्यात्, तस्य धम जओौपसदे वद्धिषि अतिदिश्येरन्, न तु तदस्ति 
केनचित् वाक्येन। र्वं प्रकणत्य, वद्िषो विशेषो वच्यते,-- 
“चरा श्ववालः म्रस्तरः, विधती चेच्व्यौ- दति, तेन, न पर- 
विदितं वद्धिः उचते, न निरिष्टिकं, न कुतञिद्धमाः भ्रति- 
दिश्यन्ते, किं तदि? साधारणममोषां वद्धिः उच्रते,--यत् 
आतिष्यायां विधोयते, तत् एवोपसदाम्, अद्रीषोमीयस्य च 

विधोयते- इति अविशिष्टानां वद्दिषा संयोग एकेन सवेषां, 
यत् आदौ वद्धिलयते, तत् लवनं सववाम् अन, साधारणो 

वद्धिषः प्रयोगः। एवं यतिः शब्दस्य, परिगृद्धीता भविष्यति, 
इतरथा धमेलच्षणा भवेत्, अतिलच्णाविशये च गतिन्याय्या' 
न लन्षणा। तस्मात् याणां साधारणं वहदिः- इति, पच्च 
भरयोजनम्॥ (४।२।१४ अ०) ॥ 

इति श्रीशवरखामिनः छतौ मोमा साभाष्ये चतुथस्याध्यायस्य 
दितीयः पाद्ः॥ | 



ख. 

भा. 

> ~| 

[9 (स 

चतुथं अध्याये तृतौयः पाद्ः॥ 

"~ 

दव्यसंसक्ारकमेणां क्रत्वथे ताधिकरणम् ॥ 

द्रव्यसंस्कारकम्मम् पराथत्वात्फलश्तिरथेवादः 
स्यात् ॥ १॥ (सि०)॥ | 

“यस्य खादिरः स्तुवो भवति, स छन्दसामेव रसेनावद्यति, 
सरसा चरस्य ्राङ्तयो भवन्ति। यस्य पणेमयी जुद्भवति, 
नस पापं सोकं प्रणोति- इति; यस्याभ्वत्थौ उपग्डत् भवति, 
ब्रह्मणेवास्यान्नमवरन्धे*, यस्य वेकङ्घतो धवा भवति, भ्रत्येवास्य 
अआङ्तयस्तिष्टन्ति, अथो मव जायते, यस्य एवंरूपाः खवा 
भवन्ति, सवाण्येवेनं रूपाणि पशूनाम् उपतिष्ठन्ते, नास्य अप- 

रूपम् आत्मन् जायते-इति। तथा ज्योतिष्टोमसंसकारे फल. 

तिः, ˆयदाङ्क्ते चच्ृरेव श्वात्यस्य ठट्ते, तथा, "केशञ्मर 
वपते, दतो धावते, नखानि निकछछन्तति स्नाति, टता वा एषा 

त्वगमेध्यं वारस्येतदात्मनि शमलं तदे वोप ते मेध्य एव मेधम् 
( € 9 [ख 

एवमुपेति। कमणि फलं शूयते, -*अभोषू वा एतौ यज्ञस्य 

यदाधारौ, चल्तुषी वा एतौ यज्ञस्य यदाज्यभागौ, यत् 

भ्रयाजानुयाजा ईज्यन्ते, वमं वा एतत् यज्ञस्य क्रियते, वम 
यजमानस्य ब्रातु्यस्य अभिभत्ये--इति। 

अचर सन्देहः, किम् इमे फलविधयः, उत अथवादाः?- 
इति। किंमप्राप्षम् ?--फलविधयः, प्रठत्तिविशेषकरत्वात् फल- 

* स ब्रह्मणेवान्नमवरन्धे इति का० क्री° प° वाठः॥ 
† मेध एव इति ० सो०पु०पाटः॥ 



धेटः मोर्मासा-दशेने 

भा. विधेः, यथा, खादिरं वीयंकामस्य यूपं कुयात्, पालाशं ब्रह्म 
व्चसकामस्य, वैरवमन्नाद्यकामस्यः- इति, येते फलविधयः, 
एवम् इहापि द्रषटव्यम्। एवं मरातत बूमः,--फलाथेवादाः-- । 
इति। कुतः?। ‹पराथत्वात्,-क्रत्वथोान्येतानि, जुः मदाने 
गुणभूता, उपभृद् पधारणे, खुवा आज्यधारणे, अज्ञनवपनादि च 
यजमाने, आघारावाज्यभागौ प्रयाजानुयाजाख च्राग्रेयादिष्। . 
यदि फलेःपि गृणभावः स्यात्, अन्यचोपदिष्टानाम् अन्यत्र युन- 

गणभाव उपदिष्टः- डति प्रतिज्ञायेत, न चतत् न्याय्यं, पराथता 

डि गुणभावः, क्रत्वथता चेषां शब्दे न,-“जुका जुहोति (जुक्ा ̀  
ोममभिनिवेत्तयति)- इति, णवं सवच । तस्मात् न रते . 
पुरुषाथोः ॥ | 

ख. उत्यत्तेश्चातव्यधानलत्वात् ॥ २॥ (यु) ॥ 

भा. “अथ उचे्रतः- पुरुषमपि प्रति गृणभाव उपदिष्टः,- “यस्य 

पणेमयो जुहधभवति न स पापं श्लोकं श्टणोति'-इत्येवमा- 
दिभिवाक्येः- इति। तच्च न। कस्मात् ?। “उत्पत्तेरतत्मधान-' 
त्वात्, तच, “पालाश्या जु्धा अ-पापञ्चोकशवणं क्रियते-- 

इति न कञ्चित् शब्दः त्राह, एतावत् श्रूयते," यस्य चसौ 
मवति, न स पापं स्चोकं श्टणोति- इति, एतावत् अचर शब्देन. 
गम्यते,“ यस्य एवंलच्तणा जुढ्डः, तस्य च-पापञ्चोकञ्वणम्' ¦ 
-डति। त, जुद्धा तत् क्रियते, जुह्वा तदथ ?- डति, 

नेतत् शब्दः चाद । 
“नन् अनुमानाद तत् गम्यते,--धरुवं पालाश्या जका तत् 

क्रियते, यतस्तस्यां सत्यां तत् भवति--इति अचर उचयते, 

--न, एवज्ञातीयकं कायकारणत्वेध्नुमानं भवति, कायकारण ¦ 
सम्बन्धो नाम स भवति, यस्मिन सति यत् भवति, यिं. 

रसति यन्न भवति, तच एव कायकारणसम्बन्धः, इह तु तद्भावे 



४ अध्याय ₹े पाटः॥ ४८९ 

भा.भावो ज्ञातः, न अभावेध्भावः,-- “यस्य पालाशो न भवति तस्य 

अ-पापञ्चोकश्वणं नास्ति- इति, न, एवञ्जातीयकः शब्टोध्स्ति, 

तेन न, नियोगतोग्वगम्यते,- तेन इदं क्रियते- इति, लच्तण- 

मेतत् पुरुषस्य गम्यते, तस्मात् न अनुमानम् । 

अपि च, यस्यापि जुहूः पालाशो भवति, तस्यापि पाप- 

स्लोकश्चवणं भवति । कथम् अवगम्यते ?। मरत्यतच्ततः। “ननु 
वं सति अग्रिद्टोतेणापि फलं न साध्येत। न ज्तमाच्रेण फलं 

दश्यते इति । नेष दोषः, न हि त्र उचते, - तावतेव फलं 
भवति इति, इह तु वत्तमानायां जुह्धसत्तायां वत्तमानस्य 
यापञ्चोकश्रवणस्य प्रतिषेधः, तस्मात् न तत्र चनुमानम्,- इदं 
कारय, इदं कारणम्--दति। अच्निद्ोचादिषु तु शब्देनैव काय- 

` कारणसम्बन्ध उचयते,- तस्मात् तच तत्कालेष्टरऽ्यमानेध्पि फले, 

कालान्तरे फलं भविष्यति- इति गम्यते, न तु एवज्ञातीयकेषु, 
तस्मात् न एवज्ञातोयकेभ्यः फलम स्ति- इति । 

ननु “यस्य पालाशो जुद्भवति, न स पापं श्लोकं भ्रणोति 
-इत्येवम् उक्ते तत एव तत्फलं भवति- इति गम्यते, तस्मात् 

इह अपि कालान्तरे फलं भविष्यति-इति। उचपते,-- सत्यं 

गम्यते, भरमाणं तच किम्? इति विचारयामः, न तावत् 
अत्यक्तं, न अनुमानं, न इतरत् दृषटविषयम् उपमानादि, नो 
खस्वपि शब्दः- इत्येतत् उक्तम्, वाक्यायाणपि पदाथा पजनितो 
भवति, न अन्यथा, तदुक्तं (१.। ९. । २१५ ख०)--तङ्भूतार्नां 

क्रियाथन समाम्नायः-इति। तस्मात् अ-प्रमाणमूलत्वात् 

भिष्याविज्ञानमेतत्। लौकिकेषु वाक्येषु अधेवं गम्यते, तानि 
हि विज्ञातेग्यं अ्युज्यमानानि अध्याद्दायैपदानि गौणानि 
विपरिणत-व्यवद्िताथानि च भयुज्यन्ते, तस्मात् तत्सा टरश्यात् 

वचनागम्येषु अपि अथु भवति तच्वरूपो मिथ्याप्रत्ययः, यथा 
छगतुष्णादिषु । 



४९० मोमांसा-टशने 

भा. 

भा. 

अपि च, वत्तमानापदेशोग्यं, न च, अयमर्थ वर्तमानः, 
तस्मात् न, खादिरखुवादिसद्धावे तत् फलं भवेत्, तदेवमापतति, 
-खादिराटौ सति भवति तत् फलं नापि भवति, असत्यपि 
भवति वा न वा-इति, नेवं विज्ञायत. कुतः तत् फलम-- 
इति। तस््रात् एवज्ञातीयकेषु उचरितेषु न कचित् भ्रट्तिनन 
वुतञित् निहत्तिः - दइत्यानथेक्यमक्रियाथेत्वात्। अथैवादे तु 
सुति भवति प्रयोजनं खदिरादेः, वादिषु कमै्थेषु भयो- 
जनवत्सु। यदि एषां क्रतुम् भ्रति प्रयोजनवत्ता न स्यात्, 
तत एतदेव फलं कथया चिच्छब्द्टत्या, भवेत् वा न वा?-इति 
विचायत, सति तु पाराथ्य नेव काचिच्छब्दमदटत्तिराख्रयितुम् 
शक्यते, केमथ्यं दि सा कर्प्येत। तस्मात् एवज्ञातीयका 
च्रथवादाः, अधंवादत्वे च अवत्तमाने वत्तमानशब्दः प्रशंसां 
उपपत्स्यते ॥ 

फलन्त् तत्मधानायाम् ॥ ३ ॥ (आआा° नि०,)॥ 

अथ यदुक्त-यथा, खादिरं वीयेकामस्य यूषं कुयात्, 
वेल्वमन्नाद्यकामस्य पालाशं बह्म वसकामस्य' -इति, युक्तं तेषुः 

विधिविभक्तिः कुयात्- इति वोयेखाद्दिर सम्बन्धस्य विधाची, 

न च वत्तेमानापदेशिनो। तस्मात् तञ्च विरोधः इति, एवं 
दि पद् वाक्याथेन्यायविदः स्लोकमामनन्ति.- 

कुयात्, क्रियेत, कत्तव्य, भवेत्, स्यात् इति पञ्चमम् । 
एतत् स्यात् सुववेटेषु नियतं विधिलच्वणएम् ॥ 

--इति। विधिविभक्तिं हि विधायिकां लिङ्गम् मन्यमानाः 

स्लोकमिमं समामनन्ति। अस्ति चाच विधिविभक्तिः तस्मात् 
अनु पवणनमेतत्-इति ॥ (४।३।९ अ) ॥ 



४ अध्याये रे पादः॥ ४९९. 

नेमित्तिकानां वाहङ्गिरादीनामनित्याथेत्वाधिकरणम् ॥ 

ख. नैमित्तिके विकारत्वात् कतुप्रधानमन्यत् स्यात् ॥ 8॥ 

भा. अस्ति ज्योतिष्टोमे नेमित्तिकं, -“ वादङ्धिरं ब्राह्मणस्य ब्रह्म 
साम कुय्यात्, पाथुंरश्मा* राजन्यस्य, रायोवाजोयं वेश्यस्यः 
-इति, तथा अग्रौ नैमित्तिकं “सासं प्रथमं चिन्वानः 
चिन्वीत, दिखाहखं दितीयं, चिसादखं तृतोयम्- इति, तथा 
दशेपुणमासयोः शूयते“ गोदोहनेन पसुकामस्य प्रणयेत्, 
कांस्येन ब्रह्मवचसकामस्य, मार्तिकेन प्रतिष्ठाकामस्य इल्ये- 
तानि नेमित्तिकानि। तेषु सन्देहः, किम् एतान्येव नेमित्ति- 
कानि नित्यार्थे, उत अन्यत् तच तत्र नित्यां ?- इति । 

किं भराप्तमेतान्येव?दति। कुतः?। अचर ब्रह्मसामादिभिर- 
वश्यं भवित, चोदितानि हि तानि, सन्निहितानि साधनानि 
अकाङ्कन्ति, नच, एषां सन्ति विहितानि साधनानि, सुमोप- 

तश्च नैमित्तिकानि उपनिपतन्ति. तैः प्रतेः सन्निहितेरेतानि 
निराकाङ्कोकरियन्ते- इत्येतत् न्याय्यम् । कथम् ?। नेमित्तिकं 
डि सन्निदधितं, वाक्यात् अवगम्यते, नान्यत् श्रूयते,--यावांञ् 

तस्य उत्सगं दोषः, तावानेव अथृतकर्पनायाम् । 

“ओद, ननु निमित्ताधानि तानि ्रकछतानि'। उचते, 
नेष दोषः,--अन्याधमपि मह्लतम् अन्येन सम्बध्यते, यथा, 
शाल्यथं कुख्याः प्रणीयन्ते, ताभ्य पानीयं पोयते, उपस्पृऽ्यते 
च, एवम् इ हापि द्रषटद्यम्। अथ वा, अस्त्येवा् अवान्तर वाक्य, 
यथा, “गोदोहनेन प्रण्येत्--इ ति, तत् अकामसम्बद्ं गोदो- 
नेन प्रणयनं प्रापयति । न च, शक्छं ्तम॒त्खषटुम् । योःप्ययं, 

* पाथुरस्यमिति का° क्री प° पाठः॥ 



४९२ मीमां सा-द शने 

भा. “ पय्युकामस्य'-- इति शब्दः, स पयुकामसम्बन्धं शक्नुयात् कत्तम्, 

न अवान्तरवाक्यस्य अथं निवारयितुम्, न च, गम्यमानं, 
विना कारणेन, अविवच्तितिम्--इति शक्ये वदितुम्। भवन्ति 
च दिछानि+ वाक्यानि, यथा खेतो धावति अलम्बुसानां याता 
-इति। तस्मात् नेमित्तिकान्येव नित्याथ भवितुमददेन्ति-- 
इति। 

एवं प्राप्ने बूमः, “नैमित्तिके यमाणे कत्वथेम् “अन्यत् 

स्यात्-इति। कुतः ?। “विकारत्वात्' (विशेषे ुतत्वात्- 

इत्यथः), विशेषे दि त नैमित्तिकं अयते, तत्, असति तस्मिन् 
विशेषे न भवितुमदति। यदुक्तम्, अवश्यकन्तवयानि- इति, 
नैष दोषः, अवश्यङ्कत्त यत्वात् करिष्यन्ते । यत्ते, नान्यदेषां 
विदह्धितं साधनम्-इति, सामान्यविद्ितं भविष्यति-इतिन 
दोषः। किन्त॒ तत् ?। अभोवत्ता ब्रह्मसाम, अद्टादशमव्रगतोःग्निः, 
वारणं प्रणयनपातम्। अथ यदुक्त, सन्नि तेः प्रछतैनंमित्तिकै- 
ब्ह्मसामादौनि सम्भ्॑स्वन्ते-डति। न-इति बमः न हि 
वाद्द्भिरादौनां प्रकरणम्। चअथोचेयत,- प्रहतैः स्तोच्ादिभिः 
सम्बध्यन्ते इति, एतदपि नोपपद्यते.- यद्यपि प्रछतानि नि- 

त्यानि स्तोचादोनि, तथापि वाक्येन निमित्तसंयोगे अयन्ते 

वाइद्गिरादीनि, वाक्यं च म्रकरणाद्भलीयः। यदुक्तं सन्नि- 
धानादाक्याद्वगतोम्यमथंः- इति, न, एवञ्ञातीयको वाक्याथः 

सामान्यं पदाथ बाधितुमदति ; निमित्तसंयोगे दि वारद्गिरा- 
दौनामधवत्ता। तस्मात् तत्र ततान्यत् नेमित्तिकात्- इति । 

अथ यदृक्तम्,-अवान्तरवाक्येन गोदोदहनमपि भापितं न 
शव्यम् उत्खष्टुम्, ते कारणात्, (अविवक्ितं कल्पयितुम्), 

* दिविधानि इति चा सो° पुर पाठः॥ 

† इदञ्च ˆउत्खष्ुम् इत्यस्य विवरणम् ॥ 



४ अध्याये दे पादः ॥ ४९२ 

भा. दिष्टं हि तत् भवति- इ ति। उचते, कारणात् ्रविव्तितम्। 

किं कारणं?। न दहि, इदं युगपत् भवति,--परिषुणन च 
अथेभिधानम् अवान्तरवाक्येन च-इति। कथम् ?। प्रण्यति-- 
इति प्रपूव नयतौ विधिविभक्तिः खपदगतम्थं सुत्या विदधाति, 
म्रणयनादिसम्बद्धमपि गोदोहनादि सुत्या, वाक्येन च। यस्त 

फलस्य गोदो नादे ख॒ सम्बन्धः, स हित्वा त्यर्थे, केवरेन 
वाक्येन । “अथ, अरणयनस्य गोदोहनादि सम्बन्धं, गोदोहना- 
देख फलेन सम्बन्धं वदति- इति उचयते । न, द्यमथाभिधानात् 
भिद्येत नितरां वाक्यं, न च एतन्नपाय्यम् । 

 यत्तु.-श्वेलो धावति-इत्येवमादि, भवेत् तच विशेषानव- 
गमात् उभयाथावगतिः। इह तु गम्यते विशेषः कमिपदो- 
चारणं, स इह यौ तोग्धः। मन्येत ; यदि गोदोहनादेः क्रिया- 
सम्बन्धो विवच्यते, कमिपदं प्रमादो भवेत्, न च अयं भ्रमाद् 
नैवावान्तर वाक्यां विवक्िते कमिपद् सम्बन्धोःवकरपते। तस्मात् 
न दिष्टं वाक्यं, गोदोदनादि-कमिसम्बन्धः एव अचर अभिधीयते, 

न नित्यका्य भवितुमद्ेति- इति, णवं सवे ॥ (४।३। 
२ अ०)॥ 

दभ्थादे नित्यनेमित्िकोभयाथैताधिकरणम् ॥ 

(संयो ग-पृथक्वन्यायः) ॥ ह 

ख शुकस्य तूभयत्वे संयोगण्रथक्तम् ॥ ५॥ (सि०)॥ 

भा. अग्निहोत्रे शूयते, ‹दक्नाजुद्ोति- डति, पन्च दभनद्िय- 

कामस्य जुज्यात्--इति, तथा अग्रौषोमोये पशावाम्नायते, 
“खादिरे बक्नातिः- इति, पुनख “खादिरं वोयेकामस्य यूपं 

४ 3 = ॐ रि नत्या ४५ 

कुयात् -दति। . तच सृन्देदःः--किम् अचाप्यन्यत् नित्याचम् 
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भा. उत नैमित्तिकमेव ?-इति। किं प्राप्तम् ?--पूवंण न्याये नान्यत् 
-इति। एवं भप्े ब्रूमः, “एकस्य उभयत्वे-- (नित्यत्वे 

नेमित्तिकत्वे च) “संयोगपथक्गम्' कारणं, तत् इह संयोग- 
प॒थक्लाम् अस्ति,-एकः संयोगः“ दघ्ना जुद्टोति- इति, एकः, 
--° द्क्नेद्ियकामस्य- इति, तथा एकः, “खादिरे बध्नाति 

- इति, अपरः “खादिरं वोयेकामस्यः-इति। तस्मात् 
नित्याय कामाय च द्धि-खादिरादि-इति॥ 

न भाषः इति चेत् ॥ € ॥ (आ०)।॥ 

भा. इतिचेत् पश्यसि,--कस्म्रात् न पूवस्य अयमपि शेषो भवति? 
यदेतदुक्तं, “दन्ना जुद्ोतिः, "खादिरे बक्नाति-इति, तस्व 
एव तु दनः फलम् इद्धियं, तथा खादिरस्य वोयं, तच्च इदं 

च एकं वाक्वम्- इति॥ 

ख. नाये एथक्तात्+* ॥ ७ ॥ (आ नि०) ॥ 

भा. नेतदेवं, पृथगेताव्ौ यख दधिद्धोमसंयोगः, यञ दधी- 
> 2 [चे 

च्ियसंयोगः, तथा खादिरस्य बक्नातिना संयोगः वोयण च, 
= =€ म 9 9 समि 

दावेतावधी, दावपि च विधित्सित अर्थैकत्वाचेकं वाक्यं समधि- 

गतम्, इ हाथदयेन भिद्येत वाक्यम्। कथं ?। जुद्धोतिखमभि- 

* ““म्रणयनं हि विधोयमानं पा्राकाङ्कमेव विधोयते, तत्र यत् 
` प्रणयति, केनापि पात्रेण, तद्मसेनेति तस्याकाङ्का निवत्तयति। 
अतः प्रणयनस्य युक्तेकवाक्यता प्रयोजनेकत्वात्, इ तु दघ्ना जुद्टो- 
तोति दोमप्रयोजनेनेव निराकाङ्खृत्वात् नान्यत् ्रयोजनमपेचते, 

इतरद्पि इन्द्रियेण साध्येन निराकाङ्कोछतम्, तस्मात् इयोरपि 

साभ्ययोः ` परस्परसम्नन्धो नास्त्यर्थभेदात्" इति वात्तिकमचानु 
न्धेयम ॥ 

------~-~~-------~- - ---- ------ नका 9 



8 अध्याये २ पादः॥ ४९१५ 

भा. याहता विधिविभक्तिः, असम्भवे ओरौतस्य दोमविधानस्य, गुणं 
समभिव्यादहतं विधात्मद्ति, तद सम्भवे गृणफल सम्बन्धम् । त्र 

दि अत्यन्ताय अतिः उल्टा वाक्यानुरोधेन स्यात्, न च, 
युगपत् सम्भवासम्भवौ सम्भवतः। तस्मात् यदेव नेमित्तिकं 
तदेव नित्याथेम्- इति ॥ (४।३।२ अ०)॥ 

पयोव्रतादौनां क्रतुधमेताधिकरणम् ॥ 

खः द्रव्याणान्त् क्रियार्थानां संस्कारः कतुधममैः 
स्यात् ॥ ८ ॥ (सि) ॥ 

भा. ज्योतिष्टोमे समामनन्ति,“ पयोव्रतं ब्राद्धणएस्य, यवाग्- 
राजन्यस्य, आमिच्वा वश्यस्य--इति। तत्र सन्दे, किम् 
अयं पुरुषधमः, उत क्रतोः ?- इति । भरकरणं बाधित्वा वाक्येन 
विनियुक्तः पुरूषस्य-इति। एवं प्राप्ने ब्रूमः, पुरुषाणां क्रिया- 
धानां शरीरधारणाथा बलकरणाथेश्चायं संखारो नतं नाम, 
स व्रातुधमेा भवितुमद्ति, प्रकरणनुयद्धाय। "ननु वाक्यात 
पुरुषधमः-इति। न- इति ब्रूमः. तथा सति फलं करप्यं, 
कृत्तम् दतर त्र, भरयोगवचननो पसंहतं हि तत् प्रधानस्य । 
तस्मात् क्रतुधमः॥ 

ख. एरथक्वादपरवतिष्ेत॥ € ॥ (य०)॥ 

भा. “अघ पर्षसंयोगः किमथ?" व्यवस्थापनाधः- इति ब्रमः, 

--पयोबतं ज्योतिष्टोमस्य भवति, तत्त ब्राद्यणएकतकस्य एव, नं 

 अन्यकतकस्य -इति। एवं सवेच ॥ (४।२।४अ०)॥ 
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च 

भा 

विष्वजिदादोनां सुफलत्वाधिकर णम् ॥ 

(इतः प्रष्टति अधिकरण्यम् विश्वजिन्न्यायः) ॥ 

चोदनायां फलतः कममाचं विधोयेत नद्यशब्दं 
प्रतीयते ॥ १० ॥ 

इदमामनन्ति," तस्मात् पितुभ्यः पूवदुयः करोति-- इति, 
तथा, सवंभ्यो वा एष देवेभ्यः सवभ्यः छन्दोभ्यः सवभ्यः पष्टेभ्यः 
आत्मानमागुरते, यः सचायागुरेते, स विश्वजिता अतिराश्रेण 
सवपष्ठेन सवेस्तोमेन सववेद सद् न्षिणेन यजेतः- इत्येवंलच्चणएके 

. अते, भवति सन्देहः, किं निष्फलमेतत् कमंमाचम्, उत स- 

फलम् ?- इति। किं प्राच? -निष्फलम्-इति। कुंतः?। 
* फला तेः", शब्द् प्रमा णके कमणि एवज्ञातीयके, “न दि अशब्दं 
भ्रतीयते'। 

ननु वेदिकानि कमणि फलवन्ति भवन्ति- इत्येवम् उक्तम् । 
उचते, फलदशंनाक्तानि फलवन्ति इति उक्तं, न वैदिक 
त्वात्। “एवं तदं कत्तयतावगमात् फलवन्ति- इति अध्य- 
वस्यामः, सुखफलं कत्तव्य भवति--इति । उचपरते,- प्रत्य ् त- 
विरुद्धम् एवञ्ञातीयकस्य कन्तव्यत्वं, सान्ता ङ्ख तत् दूःखंफलमव- 

गच्छामः, न च ख्वज्ञातौयकं भत्यत्तविरुद्धं वचनं भरमाणं भवति, 

यथा अम्बुनि मञजन्तालाबूनि, शिलाः वन्ते, पावकः शेतः-- 
इति। अपि च अनुमानात् च सुवफलता,--यस्म्मात् क्तम् 
अतः सुखफलम्- इति, प्रत्यत्तं च अन॒मानाद्भलोयः। तस्मात् 

निःफलम् एवज्ञातीयकम्- इति । 
° एवं हि अच फलं करुप्येत, यद्येतत् फलवत्, एवम् उपदे शो- 

भ्यवान् भवति इति। उचते, कामं वाक्यम् अनथकम्- 
इति न्याय्यं वचनं भवेत्, भवन्ति हि अनथेकान्यपि वचनानि, 



४ 
¢. ४ अध्याये २ पाटः॥ ४९ -७ 

 भा.-दश दाडिमानि, षडपूयाः- इत्येवज्ञातीयकानि। “ननु 
# 

स. 

र 

^ 

विश्वजिद्यापारः सुखफलः दति। उत्तरं, सुखफलं हि 

भवति अपूवे, न खापारः, न च, च्यम् अपूवेस्य कत्तवयताम् 
आह, फलकत्तयतायां दि सत्यां तत् अवगम्यते, बाक्याथेख 
फलस्य कर्तव्यताम् शाद न पदाथः, न च, चच फलसम्बडु 

` वाक्यमस्ति। तस्मात् न, अयम् श्चपूवेस्य विधायकः शब्दः, 
व्यापारमाचमेव+ विदधाति, स॒ च व्यापारो न तदात्वे सुख- 

फलः, न अषि आयत्यां, भङ्गित्वात्, तच पूवे करुपयित्वा 
फलमवगम्येत, फलं च करपयित्वा पूवम्, एवम् इतरेतरा अयं 
भवति, इतरेतराथयाणि च न मकर्पन्ते। तस्मात् निष्फलम् 

णएवञ्ञातोयकम्-- इति । 
° अड, अध्यादइरिष्यामद्े फलवचनम् । उचते, न 

शक्य परिपृणे वाक्ये अध्याहत्तुम्, परिपणे हों वच्चे 
विश्वजित् यागः कत्तयः- इति, न, किञ्चित् पदमस्ति साका, 
येन अभ्याहत्य फलं सम्बध्येत, यथा अ्तेमेभ्पि पयि, भवति 

विमरलम्भक उपरे शः,--केमोण्यं, यथा गच्छत् भवान् चनेन-- 
इति, परिपूणमेव इटं वाकं, न अध्याद्धारमदति विप्रलम्भकः- 
क्तेक, एवम् इ-ट्मपि परिपणे बाक्छं न चभ्याद्ारमदहेति। 
अपि च, अध्याह्भियमाणेन एव इदं वाक्छं सम्बध्येत, विश्वजित् 
यागः क्तव्यः, इदं च फलं भवति- इति, दाविमौ अधौ, 
ख्काथे च वाक्यै समधिगतम्। तस्मात् अनथेकम् एवञ्ञातोयकं 
कम-इति॥ 

»* यागमाचमेष इति का० की पृ° पाठः । 

† फलमिति अआ सोऽ पु° पाठः। 

{ चेमोग्यं पन्था इति का° क्रो पुर पाठः। 

^. 2 
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ख. अपि वाऽस्ानसामर्य्याच्लोदनाऽ्यन गम्येताथैनां 

द्ययवकत्तन वचनानि प्रतीयन्तेऽथेतो दयसमथै- 
नामानन्तय्ःप्यसम्बन्धः तसराच्छत्येकदेशः सः ॥ 
११॥ (सि०,॥ 

भा. “अपि वा-इति पच्चवयाटत्तिः। न चैतदस्ति, अफलम् 
-इति, फल- “चोदना अथन गम्येतः। कतमेन अथन?। 
कत्तवयतावचनेन । “चआआद,-ननु व्यापारस्य प्रत्यच्तविरङ्खा 
कत्तव्यता। न व्यापारस्य उचते । कस्य तद्धि?। व्यापारेण 
अन्यस्य कस्यचित् इति, भवतितेन इदानीं वाक्च साकाङ्क, 

तत्र अध्याद्ारोग्वकरपते, भवति च अध्याहारेण अपि कल्पना, 
यथा, (दारं दारम्- इति उक्ते, संत्रियताम् चपात्रियताम्-- 
इति । "कथं पुनः अवगम्यते, इह अध्याहारेण करपयितव्यम् ?. 

-इति। “अम्नानसामश्यात्, एवम् इदम् चाम्नानम् अथ- 
वत् भविष्यति, शक्रोति च अथमवगमयितुम्। तस्मात् न 
अनधकम् । 

“ननु यत् पदम् अध्याद्ियते, तत् पौरुषेयं, तेन अवगतं च 
अभमाणम्। उचातेः-न चरपूवेम् चभ्याहरिष्यामः, वैदिकेन 
एव अस्य, सद अन्यत्र समाम्नातेन, एकवाक्यताम् अध्यव- 

सामः। 'आादः-न एवं शक्यम्. अन्तिकादुपनिपतितं हि षट, 

वाक्यार्थम् उपजनयितुमलं भवति, न दरूरादवतिष्टमानम्'। अर 
उचते,- व्यवहितमपि दि, पराणद्य ्वधायकम्, आनन्तयण 
मनसि विपरिवत्तेमानम् अलमेव भवति विशेषम् उपजनयितुम् ; 
यथा, 

ˆ इतः पश्यसि धावन्तं द्रूरे जातं वनस्पतिम् 

त्वां ब्रवीमि विशाल।{च्ति! या पिनि जरद्गवम् ॥ 



४ अध्याये रे पाट्ः॥ ४९< 

भा.- इति “इतः पश्यसि'- शब्दो बुद्धौ भवति, सः, दूरे जातं 

भा. 

च्च. 

भा. 

वनस्पतिम्, एतेः पदैव्येव दितेन (जरद्गवम् इत्यनेन शब्देन 
ववधायकानि अपोद्य सम्बभ्यमानः सम्बध्यते, “चथानां 
अधवत्वेन हेतुना चव तान्यपि ˆ वचनानि" सम्बध्यन्ते, यानि 
यनर् “अथतो दि" असमघानि, तानि 'आअनन्तयग्यि' सुति न 
परस्परेण सम्बन्धमदहन्ति, यघ्ना, °या पिर्नाक्ति जरद्वम्-- 
दत्येवमादोनि। तसमात् न पौरूषेयता भविष्यति। "चखा, 

--ननु अच्रापि अपेत्ता पौरुषेयो । उच्यते---न अपेन्ता 
वेदे, वेदायप्रतिपत्तावभ्युपाय एष भवति, अनन्तरापेक्तायाम् 
असम्भन्त्याम् “अम्नानसामध्यात्' इतरापेन्ता त्तिरागओ्रो- 
यते। “तस्मात् अत्येकदेशः सः, (फलकामपद् द्ूरे्पि सत् 

तस्य वाक्यस्य एके शभूतम् इत्यथः) ॥ 

वाक्चाथंश्च गुणाथवत् ॥ १२॥ (यु०,॥ 

“इन्ददाय रान्ञे शरकरः इति यथा वाक्यान्तरस्थेन विधि 
शब्देन गुणविधानं भवति, एवं फलविधानमपि भवितुमरहति-- 
इति, यथा, ˆ वरूणो वा एतमये प्रत्यगृह्णात् इति व्यवधारण- 
कपना । एमम् इदमपि दर्व्यम् ॥ (४।२३।५अ०)॥ 

विश्वजिदादोनामेकफलताधिकरणम् ॥ 

तत्सर्व्वाथंमनादे शत् ॥ १३ ॥ (पू०)॥ 

“तस्मात् पितृभ्यः पूवदुपः करोति इति, “विश्वजिता यजेतः 
--इति फलवत् एवंविधं कम--इत्येतत् समधिगतम्। इदं तु 
सन्द द्यते,--किं सुवफलमेतत् कमं, उत एकफलम् ?- इति । 
किं मरां ?-- “तत् सवाधम्- इति। कुतः ?। ` अनादे शत्,-- 
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भा. 

च्च. 

भा. 

भा. एव 

खु. 

भा. 

मोमांसा-दशेने 

न किञ्चित् इह अतिदिश्यते, इद् नाम फलम्-दइति। अस्ति 
चेत्, विज्ञायेत । तच्छात् सवान् श्रविशेषात्॥ 

रवां वा चोद नेकत्वात् ॥ १8 ॥ (सि) 

“एकं फलं स्वात्, न “वा सवाथम्। कुतः ?। “ चोदनेकत्वात्", 

साकाङ्कत्वात् एतत् अ्रधिप्रदेन सम्बध्वते- इत्युक्त, यच्चानेके- 
नापि सम्बड्ुम् शक्गोति, तत् एकेन सम्बभ्यते, एकेन सम्बड़ं सत् 
निराकाद्खु भवति, न तत् च्रपरेणणपि सम्बन्धमद्ेति। तद्मात् 
एकैव कर्तव्ता--चोदना न्याय्या, तद्यत् एकफलता- दति ॥ 
(४।२)।६अ०)॥ 

~---=--~ ~ 

विध्वजिदादौनां खमेफलताधिकर णम् ॥ 

स सगः स्यात्, सर्व्वान् प्रत्यविशिष्टत्वात् ॥ १५॥ 
(सि) ॥ 

एवज्ञातीयकेष्वे वोदा हा र ेष्वेतत् समधिगतम्,--णकं फलम् 

--इति। इदम् इदानीं सन्दिद्यते,--किं यत्किञ्चित्, उत 
खः ?-इति। यतृकिच्चित्-इति भाप्तम्, विशेषानभिधा- 

नात्, तत उचते, “स खगैः स्यात् सवान् प्रत्यविशिष्टत्वात्, 
--सवं हि परुषाः खगीकामाः। कुतः एतत् ?। ग्रीतिद्धि खगैः, 
सवे रीतिं प्राथेयते । “किम् च्रतः'। यद्येवम्, अविशेववचनः 
शब्दो न विशेवे चवम्धामितो भविष्यति, “बजेत' “कुयात्-- 

इति। तच्छात् खगेफलम् एवज्ञातीयकम्--ड ति ॥ 

प्रत्ययाच ॥ १६ ॥ (यु) 

भवति च,-ऋनादिष्टफले कमणि खगेः फलम् - इ तिप्रत्ययो ' 
लोके, एवम् उचते, यामक्त् देवदत्तः, नियतोग्स्य खगेः ; 



न" 
४ अध्याये ₹ पाद्ः॥ ५०१ 

भा. तडागत् देवदत्तः, नियतोःस्य खगः इति। किम् अतो 

भा 

यद्येवम् ?। इत्थमनेन न्यायेन खगं सम्प्रत्ययो भवति, यस्मात् 
खगेफलेषु कमसु कत्तयेषु फलवचनं नेव उच्चारयन्ति, गम्यते 
एव--इति। तस्मादपि अवगच्छामः, ण्वज्ञातीयकेषु खगः 
फलम्-इति॥ (४।२। अ०)॥ 

---- ~ 

€ 

रात्रिसत्रस्याथवादिकफलकत्वाधिकरणम् ॥ 

(राचिसचन्यायः) ॥ 

© € 

` रनौ फलाथेवादम ज्गवत्काप्णाजिनिः॥ १७॥ (प्०)॥ 
राचः भ्रत्य खूयते,--“म्रतितिष्ठन्ति हवा रणते, य एता 

उपयन्ति; ब्रह्मवचेखिनोण्न्नादा भवन्ति, य एता उपयन्ति 
दति। तच सन्देहः, किंते फलाथेवाद्ाः, उत फलविधयः? 
--इति। किम् प्रा्रं?-फलाथवादाः- इति ˆकाष्णाजिनिः' 

मेने । कुतः ?। फलाथंवादसद्पा एते शब्दाः- इति किं सा- 

¦ रूप्यम् ?। विधिविभक्तेरभावः, “अङ्गवत्, यथा, “यस्य वादिरः 
सुवो भवति, स छन्दसामेव रसेनावद्यति इत्येवमादिषु ॥ 

` फलमाचरेयो निद शदतो दनुमानं स्यात् ॥ १८॥ 
( सि०) ॥ 

“आ्रेयः' पनराचायः एवज्ञातोयकेभ्यः, ‹फलम्' असिति -- 
इति मेने, न, फलाधेवादः- इति । कुतः ?। अ्तफलत्वेःप्य- 
मोषा, फलचोद नया वाक्यशेषभूतया भवितव्यं । तस्पात् अन्या 
व्यवद्धिता सती अ्यवद्िता करप नीया, इ यं त्वव्यवहिता कमैव, 
प्रतिष्ठया तब्रद्मवचैससत्तया च समभिव्याद्ार च्रासां ्रत्यच्तः, 
विधिविभक्तिमाचमन्यतोगपे च्यम् । 



५०२ 

भा. 

भा. 

भा. 

मोमांसा-दशेने 

ˆ आह--कथं केवलं विधिविभक्तिमाचम् अन्यतो भविष्यति? 

यत्, अनेन प्रतिष्टादिना धात्वधन सम्भ॑त्स्यते'- इति। उचते, 
सदह धात्व्न, भविष्यति, न केवलं ; तस्मात् अदोषः। अथ 
वा राच्रौणां या विधायिका विभक्तिः, रखा इममपि प्रतिष्टादि- 

विशेषं विधास्यति प्रयोगवचनेन, स्तृतिवा सद प्रतिष्ठादिभि- 
विधाची भविष्यति- इति ॥ 3 

अङ्गेषु स्तुतिः पराथत्वात् ॥ १९ ॥ (आा° नि०) 
अथ यदुक्तः यथा “यस्य खाद्रः खुवो भवति-इत्येव- 

मादिषु फलश्तिः अथेवादो भवति, एवम् इहापि स्यात्-- 
इति, युक्तं त्र फला वादः, फलविभ्यसम्भवात्, फलार्थवाद- 
सम्भवाच्च । तदुक्तं, द्रव्यसंखकारकमंस पराधेत्वात् फलश्यूतिः 
अथवादः स्यात् (४।३।९ खू०)- इति ॥ (४।३।८अ०)॥ 

काम्यानां यथोक्त काम्यफलकत्वाधिकरणम्॥ 

काम्ये कम्प्मणि नित्यः खगो यथा यज्ञाङ्गे कत्वथः ॥ 
२० ॥ (पु) ॥ 4. 

काम्यानि कमाणि उद् ह रणम्,-* सौयं चरं निवपेत् बरह्म 
वचेसकामः'- इल्येवमादोनि- इ ति। तच सन्दे हः, किम् एषां 

खगेः फलं कामख, उत काम एव? इति। किं भराप्तं?- 

“काम्ये कमणि नित्यः खगेः स्यात्। कथं ?। स्वेपुरुषाथाभि- 
घायी सामान्यवचनः शब्दः न विशेषे अवस्थापितो भवति, 

शक्यते हि अस्य दूरस्थेनापि खभैकामशब्देन सम्बन्धः । “आ ह, 
-“ ननु विशेषकः शब्दः शूयते, ब्रह्मवचसकामः'- इ ति। नेष 
विशेषकः, उपाधिकर एषः, यथा काषटान्याहतम् अस्थित 
उचते, भवता शकम् अपि अआदहत्तव्यम्-इति, काष्ठाहरणे 



४ अध्याये रे पाद्ः॥ ५०३ 

भा. शाकहरणम् उपाधिः क्रियते-इति। किम इदमे उपायि 

च्च. 

भा. 

क्च. 

भा. 

च्च. 

भा. 

क्रियते ?-इति। काष्ादहरणधिकारसमोपे टितोयं कमाप- 

धोयते, स्ति काष्ठाहरणे, इदम् अपरं कत्त्यम्-इति। एवम्, 

इहापि खगेफले फलमपरम् उपधोमते,-.बरह्मवचसकामो 
यागेन खगेमभिनिवत्तयेत्- इ ति। न दि, तत्र बह्म वचं र फल- 

वचनं ख्मफलस्य प्रतिषेधकं, “यथा, यज्ञा ङ्गे कत्वथः,--गोदो- 

नेन पञ्युकामस्य प्रणयेत् दूति, यः पयुकामः स गोदोहनेन 

भ्रणयनम् अभिनिवत्तयेत्- इति ॥ 

बीते च कारणे नियमात् ॥ २१॥ (यु०) ॥ 

“वीते च करणे, वीतायां फलेक्ायाम् अवाप्ते वा फले 
समासिनियमो दशयते, ठ िकाभेश्यां, “ यदि वघत् ता वत्येव 

जुज्गयात्, यदि न वघत् श्वोभूते जुज्यात्- इति, यदि न 
खगः, किमथ: समाप्निनियमो भवेत्। तस्मात् नित्यः खगे: 

दूति॥ 

कामो वा तत्संयोगन चोद्यते ॥ ₹२२॥ (सि) । 

"कामो वा' फलं भवेत्, न खगः, ‹ तत्संयोगेन अस्य चोदनां 

भवति, न खगकामसंयोगेन, चानु मानिकोग्स्य खगेकामेन एक- 
वाक्यभावः, म्रत्य्तस्तु कामवचनेन, प्रत्यत्तं च अनुमानाद्भलीयः। 

तस्मात् काम एव फलम्- इति ॥ 

अङ्ग गुणत्वात् ॥ २३॥ (आ० नि” १,। 

अथ यदुक्त यथा यज्ञाङ्गे इति, युक्तः “अङ्गे, गुणत्वात् | 
भरत्यच्तः ततर क्रतुना संयोगः, कामेन च, “यः पयुकामः स्यात्, 
स गोदोहनेन भरणएयनम् अभिनिवेत्तयेत्-इति; न तु अत्र 
भ्त्यत्तः शब्दोऽस्ति, यो ब्रह्मवद्वसकामः स्यात्, स यागेन 



५०४ भौमांसा-दशने 

भा. खर्मममिनिर्वर्तयेत्- इति। कथं तहि ?-यो ब्रह्मवर्चसकामः 
स्यात्. स तत् यागेन निवेत्तयेत्-इति। तस्पात् न अङ्गवत् 
म वितुमदति- इति ॥ 

ख. वीते च नियमस्तदथम् ॥ २४ ॥ (आ नि० २) ॥ 

भा. अथ यदुक्तः -वीतयां फलच्छायाम्. अवाप वा फले समाति 
नियमो दश्यते इति । तच ब्रूमः,- “वोत नियमः तदे, वीते 

नियम! मवति, तसे प्रयोजनाय । कस्ये ?। शिष्टाविगदेणाय,-- 
उपक्रम्य अपरिसमापयतः,- तद् नन्तरमेवेनं शिष्टा विगद्येयुः, 
- प्राक्रमिकोग्यं कापुरुषः- इति वदन्तः; ये हि देवेभ्यः 

सङ्करप्य ह [वः, न यागमभिनिर््त यन्ति, तन् शिष्टा विगर्हन्ते, 

तात् अवश्यं समापयितव्यं, तच एतदशंनं युक्तं भविष्यति, 
“यदि वषत् तावत्वेव जुह्गयात्--इति। तस्मात् काम्यानां 
काम एव फलम्- इति ॥ (४।२।९ अ०)॥ 

दशेपूणेमासादोनाम् सर्वकामाधंताधिकर णम्॥ 

(इतः प्रति अधिकरणदयं इश पूरुमासन्यायः) ॥ 

ख. साव्वेकाम्यमङ्गकामेः प्रकरणात् ॥ २५॥ (प°) ॥ 

भा. इदमाम्नायते, “कखे वा चन्या इष्टयः कामाय अआद्धि- 
यन्ते, सवभ्यो दशपूणएमासौ, “एकस्मै वान्ये क्रतवः कामाय 
आद्यन्ते, सवभ्यो ज्योतिष्टोमः इति। ततर सन्दे हः,-- किम् 

अङ्गकामेः चङ्गाङ्गकामैख सद्ध, अस्य अनवाद, अथवा विधिः? 

-इति। किं भातम् ?--अनुवादः-इति, वदेत् “खावकाम्यं 
तदनूद्यते, अङ्गकामेख अङ्गाङ्गकामेख सदह, सन्ति हि अङ्ग 
कामाख्च अङ्गाङ्गकामाश्च, यथा “चाहास्येषुरोषां षसुकामस्य 



४ अध्याये २ पादः॥ ५०५ 

भा.वेदिं कुयात्, खननपरीषां प्रतिष्टाकामस्यः-इत्ये वमादयः, 
तथा, -“ यदि कामयेत, वघत् पजन्यः- इति नोचैः सदो 

मिनुयात्-डइति, तत् विहितमेव इदमभिधीयते,--इत्यनुवादं 

न्याय्यम् मन्यामहे ॥ 

ख. फलोपदेशो वा प्रधानशब्दसंप्रयोगात् ॥ २६ ॥ 
(सि) ॥ 

भा. फलविधिवा। कुतः?। प्रधानशब्देन फलसंयोगो भवति, 

-“सवभ्यो द्शंपूणेमासौ, सभ्यो ज्योतिष्टोमः- इति च, 
भ्रधानाभिघानेन च प्रधानस्य स॒वफलवत्ता विदिता। तस्मात् 
न अनुवादः। अथ अङ्गकामान् अङ्गाङ्गकामांखापेच्ते, तथा 

लच्तणाशब्दः स्यात्, श्॒तिश् लच्णाया गरीयसौ। तस्मात् 

मरयोगवचनेन विधिः- इति ॥ (४।२।९० अ०)॥ 

दश पृणेमासाटोनां प्रति-फलं पथगनष्ठा नाधिकरणम् ॥ 

(योगसिद्धिन्यायः) ॥ 

ख. तच सव्वेऽविशेषात् ॥ २७ ॥ (पू०)॥ 
ह ^ 

भा. एवञ्ञातोयकेषु एव उदाहरणेषु एतत् उक्तं प्रधाने सवे- 
कामानां विधिः-इति। इदम् इदानीं सुन्दिद्यते,- किं सछटत्- 
योगे सवं कामाः, उत पयायेण ?- इति । किं भाप्तम्?-- 
सछत्परयोगे "सुव' कामाः- इति। कथं ?। सवषां कामानां 
दशपूणमासौ निमित्त, ज्योतिष्टोमञ्च-इति, निमित्तं चेत् 
सवषां कामानां, कोन्च खलु कामो न भविष्यति?- दति, 
तस्मात् यौगपद्येन सव कामाः- इति ॥ 

€ॐ 4 = 
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च्च. 

भा. 

भा. 

योगसिदिव्वाथस्योत्पच्चसंयोगित्वात्॥ २८ ॥ (सि०)। 
न चेतदस्ति, सव युगपत् कामाः-डइति, पयायो “योग- 

सिङ्ग, पयायेण भवेयुः कामाः-इति। कुतः?। “चरधंस्य 
उत्पत््यसंयो गित्वात्' चधा इमे कामा नाम, न सवं एव युगपत् 
उत्पद्यन्ते, असम्भवो युगप दूत्पत्तेः सवषां, विरोधात्। अथ वा, 
“उत्पत्यसंयोगत्वात्-- इति न, कामानामेतत् उत्पत्तिवचनम्, 

उत्पन्नानां लच्षणत्वेन वचनं, ये सव कामास्तेभ्यो दशेषूणेमासौ 
ज्योतिष्टोमञ्च- इति, न सवं कामाः कमेणः जयन्ते, ये सव 

कामास्तेभ्यो हि कमं विधोयते । तसात् न कामानां साहित्यं 
गम्यते इति ॥ (४।२।९९ अ) ॥ 

एवं वा, - 

काम्या नानैदिकामुष्मिकफलवत्वाधिकरणम्॥ 

(वणेकान्तरम्) ॥ 

~€ =, 

तच सव्वऽदिशषात् ॥ २७ ॥ (पृ०)॥ 

काम्यानि कमाणि उदा हरणम्, -“ सौं चरुं निवपेत् ब्रह्म 
व्च॑सकामः, एेन्राम्रमेकाद् शकपालं निवपेत् प्रजाकामः, [चचा 

यजेत पयुकामः, वेभवदे वों साङ्ग्रहायणणें* निवपेत् यामकामः 

-इति, तेषु सन्देह. किम् इद लोके कामाः, उत अमुष्मिन् 
लोके ?- इति । किं प्राप्तम् ?--' तत्रः (अमुष्मिन् लोके) कामाः, 

“अविशेषात्, यथा खगः, एवम् इमेःपि, न दि, अनन्तर नित्त 
कर्मणि फलम् उपलभ्यते पश्वादि, यच्च अनन्तरम् उपलभ्यते, 

तत् ततः- डति विज्ञायते, यथा यत्कालं मदनं, तत्कालं महं न- 

* साग्रह्धिणोम् इति चरा सोर पुर पाठः। 



४ अध्याये रे पादः॥ ५०७ 

भा. सुखं ; यच्च कालान्तरे उपलभ्यते, तस्याप्यन्यदेव कारणं प्रत्यत, 

भा. 

ख. 

जाः 

शरोर्रहणस्य तु न अट्ृष्टादटरते किञ्चित् कारणमस्ति। तस्मात् 
विशिष्टेद्दियशरीरादि फलं पु सम्बन्धसमथं पु फलात् कमणो 
भवति-डइल्येवं बोद्धव्यम्। तद्खि दश्यत, केकयो यद्धं 

विवित्सन् दारभ्यम् उवाच अनया मा रष्रप्रतिपादनोयया 
(९ र गयां 

इच्छा याजयेति, सोप््रवीत् न वे सौम्य राष्टमरतिषादनं 
वेत्थ, अमुष्मै कामाय यज्ञा ्राह्धियन्ते- इति जन्मान्तर फलतां 
द्शयति। तस्मात् जन्मान्तरफलानि काम्यानि- इति ॥ 

योगसिडर्व्बाधस्योत्प संयो गित्वात् ॥ २८ ॥ 
( सि०)॥ 

इह एवेषां सिद्धिः योगस्य, उत्पत्या योगो न सम्भवति, 

यः पशुभ्यः कामयते, स एतेन यागेन कुधात्-इति, न 
च्रचेतत् गम्यते, इह जन्मनि न सम्भवति-इति। यच, 
--अनन्तरं नोपलभ्यते इति, तन्न, प्रत्यत्तानुमानाभ्यां न 
गम्यते, शब्देन त्वस्ति गतिः। यत्त्--कालान्तरेःन्यत् कारणम् 

-इति, न एष दोषः, अन्यदपि भविष्यति एतद्पि। यच, 

--*अमुष्मे कामाय यज्ञा आद्यन्ते इति, अत्र उचते, 
एवम् अस्य ऋषेमेतम्.- इ ह यस्य फलं तेन त्वां न याजयामि, 
यस्य अमु फलं तेन च याजयिष्यामि इति। तस्मात् एतत् 
परिहतम्- इति ॥ (४।३२।९२ अ०) ॥ 

सौत्रामण्यादोनां चयनादयङ्गताधिकरणम् ॥ 

समवाये चोद् नासंयो गस्याथंवत््वात् ॥ ₹२< ॥ (सि०)॥ 

“अरिं चित्वा सौन्ामण्या यजेत, वाजपेयेन इद्धा ठदस्पति- 
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भा. सवेन यजेत- इति । तच सन्देहः, किम् अङ्गप्रयोजनसम्बन्धः 

एषः, उत कालाधः संयोगः ?-इति। चङ्गभयोजनसम्बन्धः-- 
इति बूमःः--एदं दि अ॒तिविनियुक्ञोग्ेः, इतरथा कालो 
लच्येत, श्रतिलच्षणा विशये च अृतिन्याय्या न लच्षणा। तस्मात् 
श्ग्नपङ्गं सौचामणो, वाजपेयाङ्गं ठ हस्पतिसवः- इति ॥ 

च. कालतो काल इति चेत् ॥ ३०॥ (आ०)॥ 
भा. एवं चेत् पश्यसि, अङ्गप्रयोजनसम्बन्धः- इति, अथ काल- 

विधानं कस्मात् न भवति ? काल विधिरूपो हि शब्दः “चित्वा 

(चयनेःमि निदे त्ते)- इति ॥ 

ख. नासमवायाद्मयोजनेन स्यात् ॥ ३१॥ (आ० नि ०) ॥ 

भा. “नः एतदे वम्, “रसमवायात्' शब्द-“योजनेन' (शब्दान 
-इत्यथः),--शब्टाथंस्यनं, तेन असमवायः स्यात् सौचामण्या, 
वाजपेयेन च इडइहस्पतिस्वस्य ; प्रकरणं च बाध्येत, अभ्चिप्रकरणे 

श्रूयमाणः अश्नेधेमा गम्यते यागः, वाजपेयम्ररकणे च वाजपेयस्य, 
इतरथा, तयोः प्रकरणेणन्यस्य धमः कालो गम्येत । तस्मात् 
अ ङ्गप्रयोजनसम्बन्धः- इति ॥ (४।२।९२ अ०)॥ 

वैग्टधादेः पौणेमास्याद्यङ्गताधिकंरणम् ॥ 

ह > 

ल उभयाथमिति चेत् ॥ ३२॥ (पू०)॥ 

भा. दर्भेषू्ैमासयोरामनन्ति,- संस्थाप्य पौणेमासीं वैग्टधमनु- 
निवेषति'- इति । तच सन्देहः, किम् उभयाङ्गं वेरधः, का- 
लाथंः पौणमासोसंयोगः; उत अङ्गप्रयोजनसम्बन्धः ?-इति। 

किं भ्राप्षम् ?--एवं चेत् उभयाथोा वैच्छधः। कुतः?। म्रकरणे 



४ अध्याये ३ पाद्ः॥ ५०८ 

भा. उभयोः चाम्नानसामथ्यात्, कालविधिसार्प्याचचच ` संस्थाप्यः 

-इति॥ | 

ख. न शब्द् कत्वात् ॥ ३२ ॥ (सि०)॥ 

भा. एकः शब्दः,“ अनुनिवेपति- इति, एकस्िन् एव वाक्ये न 
=. € ५ ॥ दौ सम्बन्धौ शक्रोति विधातुम्, वेगटधस्य दशंपूणेमासाभ्यां, 

पूणेमासीकालेन च । एकाथत्वात् हि एकं वाक्यं समधिगतम् ॥ 

ख. प्रकरणादिति चेत् ॥ ३४ ॥ (जा०)॥ 

भा. म्रकरणात्- इति यदुक्त तत्परि इत्तवयम् ॥ 

ख. नो त्पत्तिसंयो गात् ॥ ३५ ॥ (सि°)॥ 

भा. नैतदेवम्, एतदेव वेषटधस्य उत्पत्तिवाक्य, तत् दशेपूणै- 
मासाभ्यां वा भ्रकरणात् एकवाक्यभावमियात्, प्रत्यत्तं वा 

पौणेमास्या, तत्र मत्य क्तसंयोगः करणात् बलवान, प्रत्यक्ष 
पौणेमास्या संयोगः, परो त्तः कालेन, तस्मात् पौणमास्या अङ्ग 
वैग्टधः- इति ॥ (४।३।९४ अ०) ॥ 

अनुयाजादौनामाश्रिमारुतोदधंकालताधिकरणम् ॥ 

खः अनत्पत्तौ तु कालः स्यात्प्रयोजनेन सम्बन्धात् ॥ 
२६ ॥ 

। भा. ज्योतिष्टोमे श्रूयते, -“च्राग्रिमारुतात् ऊद्धेम् चनुयाजैश्चरन्ति, 
“प्रहत्य परिधोन् जुद्ोति हारियोजनम्- इति। तत्र सन्दे हः, 
किम् अङ्गम् विधोयते, उत कालः?-इति। अङ्गविधाने 
श्रतिः, कालविधाने लच्तणा, तसमात् अङ्गविधानम्- इति प्रः: 
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भा. ब्रमः,--अनुत्पत्तिवाक्ये कालः स्यात्, चभ्रिमारुतं सोमा ङ्गम्, 
अनुयाजाः पश्वङ्गं, तच न तयोः परस्परेण सम्बन्धः तथा, 

परिधयः पश्वङ्गं, हारियोजनम् अन्यदेव प्रधानम्। अनुयाजः 

च्राम्रिमारुतं च प्राप्तम्, चानन्तयेमेव तयोन प्राप्तं, तत् {विधोयते ; 
तथा, हारियोजनस्य परिधिम्रहरणस्य च। णवं च रति, 

न हारियोजनस्य परिधिप्रहरणेन कथित् उपकारः क्रियते, 
हारियोजनेन वा परिधिप्रहरणस्य । “ननु परिधिप्रहरणस्य 

उपरिष्टाद्धावेन तस्य उपक्रियेत- इति। उच्यत, न हि 

उपरिभावाथे परिधिप्रहरणम् अनुष्ठेयम्, विद्यते एव एतत् 
पश्व, तस्सिंख सति तस्य उपरिभावो विद्यते एव-इति। 

तस्मात् कालाथः सम्बन्धः- इति ॥ (४।३।९५ च) ॥ 

सोमादीनां दश्पूणमासोत्तरकालताद्यधिकर णम् ॥ 

ख उत्पत्तिकालविशय कालः स्याबाक्यश्य तत्रधान- 
त्वात् ॥ ३७ ॥ 

भा. इदम् चाम्नायते,-“द्श्पृणनासौ ~ सोमेन यजेतः- 

इति। तत्र सन्देहः, किम् एतत् अङ्गस्य विधानम्, उत 
कालस्य ?-इति। किं माप्तम्?- अतेः अङ्गस्य । इति प्राप 
उचते, अस्मिन् कालाङ्गविधानसंशये (कालः स्यात्, वाक्यस्य 

तत्मधानत्वात्” कालप्रधानं हि एतत् वाक्यं, न यागविधान- 

परम्, अतत्परताभ्स्य, खूपावचनात्। कथं रूपावचनम्?। 

देवताभावात। कथम् अभावः?। चश्रृतत्वात्, या हि यस्य 
शयते, सा तस्य देवता मवति, श्त्या हि देवता गम्यते, न 
मल्यक्तादिभिः। तस्मात् न अपूवैस्य यागस्य विधानं, कालां 
च्रनुवादे न च्रयं दोषः, विहितदेवताको हि अ्रनूदयते। तस्मात् 



४ अध्याये २ पादः॥ ५९९. 

भा. अच कालार्थः सम्बन्धः-इति। तच्च दशेयति- “एष वै देवरथो 
यत् दशयणमासौ, यदशपुणमासाविष्ठा सोमेन यजते, रथस्पष्ट 
एव अवसाने वरे देवानामवस्यति*- इति, प्रदशिते माग 

रथेन यातुम् खखं भवति, णवं दशपूणमासाविष्ठा सोमेन 
यष्टुम् सुखं भवति, द्शंपृणमासप्रकतीनि तस्य दौ च्णोयादीनि 
खभ्यस्तानि भवन्ति, एवम् अथेवादोग्यवान् भवति ॥ (४।३। 

९६ अ) ॥ 

वेऽवानरेषटेः यु्रगतफलकत्वाधिकरणम् ॥ 

(इतः प्रष्डति अधिकरणदयं जातेष्टिन्यायः) ॥ 

। ख. फलसंयोगस्वचोदिते न स्यादशेषभू तत्वात् ॥ ३८ ॥ 

भा. “वैश्वानरं दाद शकपालं निवपेत् पचते जाते- इति। तच 
सन्दे हः,--किम् चअात्मनिःश्रेयसाय, उत पृचनिःओेयसाय? 

इति। आअत्मनिःग्रयसाय--इति ब्रमः, न इमानि फलदानि 
परस्य भवन्ति कमाणि। कुतः?। चधाने चात्मनेषद निद- 
शात्, यथाः “यदि एकं कपालं नश्येदेको मासः संवत्सरस्य 

अपेतः स्यात्, अथ यजमानः प्रमोयेत द्यावाप्थिवीयम् एक- 

कपालं निर्वपेत्। यदि दे नश्येयातां, दौ मासौ संवत्सरस्य 
अपेतौ स्यातां, अथ यजमानः प्रमीयेत आश्विनं दिकपालं 
निवपेत्, सङ्यायोदासयति यजमानस्य गोपोधाय-इति, 
कपालनाओे निमित्ते आत्मनिःञ्रेयसफलं कम दशयति ; एवम् 
इहापि दृष्टव्यम्, तस्मात् आात्मनिःञखयसम्- इति । 

= 

त ४५ ४ । 4 

 *यो दश्पणमासाविति माधवीयन्यायमालायां पाठः। अवसाने 
य न 

निशि, वरे माग इति माधवः। 
श 



५९२् मोमांसा-दशने 

भा 

च्च. 

भा. 

णवं प्राप्ते ब्रूमः, फलमंयोगो' न स्यात् पितुः, फलवचनं 
शेषभूतं पुच्चस्य, न पितुः। कथम् ?। एवं शूयते,--“वेश्वानरं 
दाद् शकपालं निवपेत् पुचे जाते, यत् अष्टाकपालो भवति, 
गायतवेनं ब्रह्मवचसेन पुनाति, यत् नवकणालो भवति, चिटतै- 
वास्सिंस्तेजो दधाति, यत् दश्कपालो विराजैवास्मिन् अन्नादं 
दधाति, यत् एकाद्शकालः चिष्टुभेवास्िन् इ न्दियं दधाति, 
यत् द्वादशकपालो जगत्येवास्मिन् पश्रून् दधाति। यस्िन् 
जाते एताम् इष्टं निवपति, पूत एव स तेजसी अन्नाद् 
इद्ियावी पुमान् भवति--इति, यो जातः, तच्च फलं 
आयते, नास्ति वचनस्य अतिभारः। तस्मात् पुचचस्य फलम्-- 
द्रति। । 

यदुक्त न परस्य फलदान्येतानि कमाणि- इति, तदुचपते, 
यत् प॒च्तस्य फलम्, चात्मनः सा भ्रीतिः, तस्मात् आत्मनेपदं 
न विरुध्यते, एतामेव चात्मनः भरीतिमभमिगरेत्य भवति वचनम्, 
-- “आत्मा वे पुच्तः"- इति, । 

'अङ्गादङ्गात् सम्भवसि हदयादभिजायसे। 

आत्मा वे पुच्चनामासि स जीव शरदः शतम् - 
इति॥ 

अङ्गानान्तृपघातसंयोगो निमित्ताथः ॥ ३९ ॥ 
(आ० नि ०, ॥ 

अथ यदुक्तः "यदि एकं कपालं नश्येत्- इत्येवमादि । तच्र 
ज % (भ [र्य 

उचते, “अङ्गानाम् उपघातसंयोगो निमित्ताथेः' उपपद्यते, 
नान्यथा, न हि, कपाले नष्टे तदन्वेषणाथो इष्टियुक्ता, न द्ध, 
काकिन्यां नष्टायां तदन्वेषणं काषापणेन क्रियते॥ (४।२। 
९.७ ०) ॥ 



४ अध्याये ३ फादः॥ ५९ दे 

= == € [५ {धकरणम 
वेऽवानरेष्टेजा तकमात्तर काल ताधिकर एम् ॥ 

छ. अङ्गानान्तूपधातसंयोगो निमित्तायंः ॥ ३९ ॥ 

भा. “वैश्वानरं दादशकपालं निवपेत् पुत्रै जाते- इति त 
सन्देहः, किं जातमाते, उत छते जातकमणि ?- इति जात- 

माते इति बूमः, सम््राे दि निभित्ते नैमित्तिकेन भवितव्यम् । 

एवं प्राचे ब्रूमः,--छते जातकमेणि- इति) कतः? । सामथ्यात्, 

छते हि जातकमणि प्राशनं तस्य विधोयते, यदि भाक् जात- 
कमणः, इष्टिः करियते, भाशनकालो विप्ररृष्येत, तच्च अस्य 
शरीरधारणं न स्यात्! अथ यदुक्तम्. सम्प्राप्ते निमित्ते हि 
नेमित्तिकेन भवितव्यमिति। उद्यते, -अङ्गानामुपघातसंयोगो 
निमित्ताथेः?-* उपघातः पु्रजन्म, तत् भूतं निमित्तम्, न 
तत्कालोःङ्गम्, तच निमित्तम्, छतेण्पि जातकर्मणि नाधैति । 
इतरस्मिन् पत्ते कालोग्पेयात्, लच्षणा चास्थिन् पत्ते स्यात्। 
तस्यात् छते जातकमंणि- इति । 

+अथ किमन्तद शादे यस्िन्-कस्िन् वा अनि, उत ख- 
काले? इति। किम् माप्तम् ?--यस्मिन् कस्मिन् वा खद्नोति, 
--एवम् अनियमः भ्राप्तः। अचोचयते,-पौणमास्याममावा- 
स्या्यांवा। कुतः?। अतेः, एवं हि अयते, “य इष्टा पस्पुना 
सोमेन वा यजेत, स पौणेमास्याम् चमावास्यायां वा यजेत 
-इति। नातिभारो वनस्य, इतरस्मिन् पत्ते कालोण्प्यात् ¦ 
लच्षणाष्यद्िन् पत्ते स्यात्! अन्यस्यां तिधा वन्तदं शादे वा 

क्वन् सवानि अङ्गानि उपसंह्तम न शक्रयात् ¦ कालं शौचच्च 

# एतच अधिकरणान्तरमिति माधवाभिमप्रायः। 
>. 

७ मि 



५९४ मोमांखा-द्शेने 

भा. नोषसङगह्लीयात्! तस्मात् अतीते द्शद्े पौणेमास्याममा- 
वास्यायां वा कुयात्-इति ॥ (४।२।९८ अ) ॥ 

सौचामण्याद्यङ्गानां खकालकन्ते्य ताधिकर णम् ॥ 

ख प्रधानेनाभिसंयोगादङ्गानां मुख्यकालत्वम्* ॥ 
४०॥ (पू०)॥ 

भा. “अश्रिं चित्वा सौवामण्या यजेत, “वाजपेयेन इष्टा 
ठदस्पतिसवेन यजेतः- इति, अङ्गप्रयोजनसम्बन्धः- इत्युक्तम्, 

एतत् इदानीं सन्दि यते, किं चितमाे, तवमश्ये एव कन्त्यम्, 
उत खकाले कत्तवयम् ?- इति, तथा वाजपेये किं ड स्पतिसवे, 
उत खकाले ?- इति। “मुख्यकालत्वम्' चनयोः स्यात्। कुतः ?। 

भधानकालत्वात् “अङ्गानाम्, एको हि कालः प्रधानानाम् 
अङ्गानां च-इति वच्यते, ङ्गानि तु विधानत्वात् प्रधानेन 

उपदिश्येरन्-इति, अध्रिचयनं छत्वा न तावति एव स्थातव्यं, 
सौत्रामणोसंज्ञकोग्परो यागः कत्तव्यः-इति। तथा, वाजपेयम् 
अभिनिवेत्य न एतावता छती स्यात्, ड हस्पति सवसं हकं यागम् 
अभिनिवत्तयेत्- इति ॥ 

ख. अपटत्त तु चोदना तत्सामान्यात् स्वकाले स्यात् ॥ 
8१ ॥ (सि) ॥ 

न्क) ख [ख = 

भा. “चपटठत्तेः यागे चोद्यते यागान्तरम् इदम्, अवृत्ति सवषु 
यागाङ्गेघु अङतेघु न भवति, न, यथा भवान् मन्यते.-- 

* इदञ्च अधिकरणम् वात्तिक-तचरल-शाखदोपिकाषु अर नोलि- 
खितम्॥ 

† छतेष॒ भवति इति का० क्रौ० पुर पाटः॥ 



8 अध्याये ३ पादः ॥ ५१५ 

भा. यागमात्रे. निरत्ते- इति । कुतः ?। करणविभक्या संयोगात्,-- 
° वाजपेयेन इ च्याः (वाजपेयेन फलस्य व्यापारं कत्वा), साङ्ेन 

च व्यापारो गम्यते न निरङ्केन, भवेत् तव्रमध्े म्रयोगः, यदि 

वाजपेयम् अभिनिवत्य-डइतोष्सितिभावो वाजपेयस्य स्यात्, 
ततः प्रधानमाचं वाजयपेयसंज्कम् अभिनवस्य इति गम्येत, 
नतु एवमस्ति। तस्मात् यथोक्तानि सवेाण्व ङ्गानि छत्वेत्यथः। 
एवं चेत्, नित्त प्रयोगे, अतिक्रान्ते वाजपेयकाले यागः प्रयुज्यते, 
तस्य चोदनासामान्यात्, ज्योतिष्टौमिके विभ्यन्ते प्राप्ते स्वेन 
चोदकम्रा्ेन कालेन भवित्म्, सौत्रामण्याः चोदनासामा- 
न्यात्, दशेपूणमासकालेन- इति । 

“आ ह,- “वाजपेये तावत् “इद्धा इतिवचनात् यागम् 

अभिनिवेत्यं--इति गम्यते, अघ्नौ तु नोपपद्यते, तत्र ‹चित्वा-- 
इतिवचनात् चयनम् चभिनिवत्य- इत्यथः स्यात्'। उचते, 

- नैतदेवम्, “अध्रिं चित्वा- इति हि अयते, (अर्चि चयनेन 

संस्छत्य- इत्यथः), “चभ्निः- इति उवलनोग्मिधोयते, न तस्य 

स्थलस्थापनमाचम् उपकारः, यदि स्थलस्थिते यागो भवति, 
ततञ्चयनेन चअरभनेः उपकारोःस्ति, °तमभिनिवत्य'- इति स्थल- 
स्थितेष्शनौ यागममिनि्वेत्यति गम्यते, यावत् स्थलस्थितेभ््रौ 
यागो न भवति, न तावदभ्चिः चयनेनोपक्रियते। येन अि- 
यजमानस्य उपकरोति, सोग्भ्रेरुपकारो न स्थलस्थापनमाचम्। 
तस्मात् तत्रापि यागम् अभिनिवत्यं-इति गम्यते ॥ (४।३। 
९९ अ०) ॥ 

इति ओओश्वरखामिनः क्तौ मोमांसाभाष्ये चतुथे स्याध्यायस्य 
ततोयः पादः समाप्तः ॥ 



५९६ 

५ (- 

चतुय अध्याये चतुथः पादः॥ 

== 

राजद्येज्यानां विदे वनाद्यङ्गकत्वाधिकरणम् ॥ 

डः प्रकरणशब्द्सामान्याच्चोदनानामनङ्गत्वम् ॥ १॥ 

( पूर, ॥ 
भा. सन्ति अनुमत्यादौनि रेष्िकानि कमाणि,- मलद्ादयः 

पश्वः, प्रवित्राद्यः सोमाः, वारमीक्रवपायां दोमः- इत्येव- 

भादौनि दाविद्धोमिकानिः तथा,-“यष्टौद्ं दीव्यति, राजन्यं 
जिनाति, शौ नःडेफमास्यापयति चअभिषिचयते*--इति, एतेषां 
सन्निधी जूयते,--“ राजष्येन खाराज्यकामो यजेत इति, 
वष दट्पवतां धानानां सन्निधौ चपः शब्दः श्रयमाणः सम्- 

डा व्वाचकः ससधिगतः। नत्र सन्देहः,-- किं सवषाम् अन्मत्या- 

दैनं समदायस्व राजष यशब्दो वाचकः, उत केषाञ्चिदाचकः 

केणाद्धित् न ?--इति। किं श्रात्तम् ?-- स्वधां वाचकः-इति। 

कुतः? “्करणश्चब्दखामान्यात्"- प्रकर णशब्दः सवषां समानो 
राज्येन इति, राजा तच श्यते, तस्मात् राज्यः, राज्ञो 

वा बलो राजषयः, तत् प्रकरण्सन्निधाने सति, विशेषाभावे 
च खदा वाचको भवितुमद्धति, यञ्च राजष्धयशन्द्ितिः ततः 
पालं भवति तस्मात् सुवाणि प्रघानानि-इति।॥ 

------ 

* मल्द्) मणिगिलस्तनयुक्ता । यावता वया पृष्ठे भारं वोढुं 
श्र क्तमदति ताददयच्छा वष्टौद्ठी इति माचधवः। “वष्टौदीमः इत्यत्र 

“भोौद्दोः" दति च्ा० सो० भर पाटः) एवं परत ॥ 



खच. 

भा. 

च्व. 

भा. 

भा. 

% अध्याये ४ प्रादः॥ ५९. 

अपि वाङ्गमनिज्याः स्यस्ततो विशि्ित्वात् ॥२॥ 
( सिर) ॥ 

"अपि वा-इति पच्व्याहत्तिः। या .अनिज्याः' ता “अद्ध, 

यथा विदेवनादयः, “राजद्ूयसंज्रकेन यागेन खाराज्यं कुयात्' 
-दत्युचपमाने यागेनैव खाराज्यं साध्यते, न अयागेन, अया- 
गाञ्च विदेवनादयः। तस्मात् अङ्गं भवेयुः, इज्यानां फलवतोनां 

शरूयमाणाः-- इति ॥ (४।४।९५ अ०)॥ 

विदेवनस्य छत्लराजखया ङ्गताधिकरणम् ॥ 

मध्यस्थं यस्य तन््ध्ये ॥ ३ ॥ (पृ०)॥ 

राजखयेगभिषेचनीयमभ्रे ‹य्ौ दों दीयति इति विदेव- 

नादयः समाम्नाताः, ते किम् अभिषेचनीयस्य अङ्गम्, उत 

त्सस्य राजदयस्य ?- इति रुं्यः। उचते,-मध्याम्नानात् 

अभिषेचनीयस्य- दति, तथा चानन्तयम् अनुग्द्दोष्यते- इ ति॥ 

. सब्वीसां वा समत्वाच्चोदनातः स्याननहि तस्य प्रकरणं 
ट्शाथमच्यते मध्य ॥8॥ (सि०,॥ 

"सवासां चानुमत्वादोनां चोद्नानामङ्ग विदेवनादि स्यात्। 

कुतः?। “चोदनातः' “समत्वात्, समाना एता अनुमत्याद्या- 
खोदनाः, ताः सवाः फलवत्यञ्च प्रधानभूताः ; सुवासाम् चासां 

“ प्रकरणं, ˆ न हि' अभिषेचनीयस्य केवलस्य । ब्रानात् खभिषेच- 

नोयस्य प्राक्चवन्ति, मकरणात् सवासां, प्रकरणं च क्रमाद्भलीयः। 
तस्यात् न अभिषेचनोयस्य केवलस्य- इति, अभिषेचनीयस्य 

तु मध स्थानं विदेवनादीनां, तत्र क्रियमाणः सवासाम् उप 
कुवन्ति- इति ॥ (४।४।२अ०)॥ 
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च्च. 

भा. 

भा. 

सौम्यादौनामुपसत्कालकत्वाधिकरणम् ॥ 

प्रकरणाविभागे च विप्रतिषि्ं ह्युभयम् ॥ ५॥ 
(पू०,)॥ 

राजद्धये उपसदः प्रकुत्य गूयते,-- "पुरस्तात् उपसदां सौम्येन 
भचरन्ति, अन्तरा त्वाद्रेण, उपरिष्टात् वेष्णवेनः- इति। तच 
सन्दे हः, किम् उपसद् ङ्गं सौम्यादयः, उत उपसत्कालाः ?-- 
इति। उपसद्ङ्गम्- इति ब्रूमः। कुतः?। उपसत्संयोगस्य 

तत्वात्, कालविधौ सति लच्षणा स्वात्, तस्यात् उपसद ङ्गम् 

--इति। 

“ननु कालवत् अङ्गम् भविष्यति, तथा सति उभयम् अनु 

गृद्धेत,--उपसत्संयो गञ्च, “पुरस्तात्- इति च कालाभिधानम्, 

उपसच्छब्द संयोगात् उपसद् ङ्गता भविष्यति, युर स्ताच्छब्द साम- 

थ्याच्च पूवादिषु भ्रयोगः-इति। उचते,“ विप्रतिषिद्धं हि 
उभयं, न शक्रोति "ऊपखदाम्- इत्येव शब्दः, सौम्यादीं ख 

विशेष्टुम्, एकस्थिन् वाक्ये, पूबादीं ख, भिद्येत हि तथा वाक्यम् । 
तस्मात् न कालवत् अङ्गम् ॥ 

अपिवा कालमाचं स्याददशनादविशषस्य ॥ & ॥ 
( सि०) ॥ 

'अपि वा-इति पन्तवयाटत्तिः। (कालमात्रं स्यात्, न 

चअङ्गप्रयोजनसम्बन्धः। कुतः ?। “अद् शनादिेषस्य,--न अन्येः 
कालाभिधानेः रस्य कचित् विशेषो लच्यते, ‹आत्रिमारुतात् 
उद्वम् अनुयाजैश्चरन्ति- इत्येवमादिभिः, अत्रापि हि सौम्या- 

€ 

द्यो विदिता उषसदोण्य, इदम् आ्ानुपूवम् अविदितम्, तत् 
विधोयते। तस्मात् कालमात्रम्-इति॥ (४।४। रे अ) ॥ 



४ अध्याये ४ पादः॥ ५९८ 

्मनद्धोमानां साडबहायस्यङ्गताधिकरणम् ॥ 

ख. फलव) क्रहतुत्वादितरस्य प्रधानं स्यात् ॥ ७ ॥ 

भा. `केश्वदेवों साङ्यदहायणों निर्वेत् यामकामः- इति। तच 
चमनहोमाः अूयन्ते,-“च्ामनस्य+- इति तिख आाङ्ती- 
जुद्ोति--इति। अच सन्देहः, किम् सममभरधानभूता अआमन- 
होमाः साङ्यद्ायणीष्ा, उत अङ्गम् तस्याः? इति। रविं 

भाम्? समप्रधानभूता; -इति। कुंतः?। तुस्वद्ेतुत्वात् 
इतरस्य, तुर्यं हि यजिमत्वं । “ननु फला होमाः'। उचते, 

--"यामकामः इति अचर अनुषज्यते। तस्मात् समप्रधान- 

 भूताः-इति। 
एवं प्राचे ब्रूमः,--* फलवत् वा उक्तदेतुत्वात् इतरस्य प्रधानं 

स्यात्,न चेतदस्ति,- समप्रधानभूता दोमाः इच्या- इति, 

फलवत् हि अफलस्य प्रधानम्, फलवतो चेष्टिः, अफला होमाः । 

“ननु उक्तम्,--अनुषङ्गो भविष्यति-डइति। उच्यते---न 
अनुषङ्गः भ्राप्नोति। कुतः ?। चवायात्, तदुक्त, (२।९। ४९ ख°) 
--“ यवायात् न अनुषज्येत-इति। केन व्वायः?। परि- 
धिम,“ उयोरस्युयस्त्वं देवेष्वध््ोःहं सजातेषु भूयासं भ्रयः 
सजातानाम् उगरसेत्ता वसुवित्'- इत्येवमादिभिः, एतान् अनु- 
रम्य, “अआमनस्य इति तिख चङ्तीजुद्दोति- इत्याम- 
नन्ति। तस्मात् साङ्यद्ायण्या अङ्गम् चामनद्ोमाः- इति॥ 
(४।४।४अ०) ॥ 

* आमनस्यामनस्य देवा इति क° संर पु° पाठः| खामनमस्या- 

मनमस्यदेवा इति काण क्रो° पुर पाटः॥ 
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दधियदस्य नित्यताधिकरणम्॥ ` 

ख. दधिग्र हो नैमित्तिकः खुतिसंयोगात्॥ ८ ॥ (१म पृ०)॥ 

भा. ज्योतिष्टोमे अयते, “यां वे काञ्चित् चध्वयैश्च यजमानञ्च 
दे वतामन्तरितः, तस्या अरासत, यत् भाजापत्यं द्धियद्ं 

गह्णाति, शमयत्येवेनाम्- इति। तच सन्दे हः, किं नित्यो ` 
दधियदः, उत नमित्तिकः?- इति। किं परा्षम्?- “दधिव्रहो 
नैमित्तिकः स्यात् “गरुतिसंयोगात्, दै वतान्तराये निमित्ते शयते, 

[स ५ 

न च नित्यः अन्तरायः। तद्मात् नमित्तिकः--इति॥ 

ख. नित्यश्च ज्येष्ठशब्दात् ॥ <€ ॥ (सखयप०)॥ 

भा. यदुक्तम्, नेमित्तिकः- इति, तत् गद्यते, किन्त “ नित्यञ्च । 
कुतः?। “ज्येष्ठशब्दात्, ज्ये्ठशब्दो भवति, ज्येष्टो वा एष 
यद्धाणां यस्य एष गद्यते, ज्येव्यमेव गच्छति इति, ज्चेषठः 
शब्दस प्राधान्ये प्राथम्ये वा स्यात्, एव मथमः, न मधानम्। 
यदि नित्यः, एवं प्रशस्यत्वात् उपपद्यते, न जातु चलाचलं हि 

मरंसन्ति। तस्मात् नित्यञ्च नेमित्तिकश्च- इति, विनापि 
निमित्तेन य्रद्ौतयः, निमित्तेनापि पुनर्-इति॥ 

ठ. साव्वरूप्याच्च ॥ १०॥ (य्०)॥ 

भा. सवखूपता च यते,“ सवषां वा एतदेवानां रूपं वदेष यद्दो 
यस्य एव गृद्ते सुवाण्येवेनं रूपाणि पश्चरनाम उपतिष्ठन्ते - 
इति, न हि देवतारूपम् अस्माकं [कि च्चट्न्यत् भ्त्यच्म्, अन्यत् 
रतो नित्यत्वात्। तस्मात् अपि नित्यञ्च नेमित्निकञ्च-इति॥ 
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४ अध्याये ४पाद्ः॥ १५२९. 

नित्यो वा स्यादथवादस्तयोः कम्मण्यसन्बन्धाङ्खद्धि- 
त्वाच्वान्तरायस्य ॥ ११॥ (सि०)॥ 

यदुक्तम्, नित्यो नेमित्तिक्च- इति, तच, “नित्यः एव 
“स्यात्, ज्येष्ठशब्दात् सावदप्याञ्च । यदुक्तं, -देवतान्तराये 
निमित्ते ्ूयते-इति, न दे वतान्तरायो निमित्तत्वेन गम्यते । 

च्च. 

भा. 

“तयोः” (अध्वययजमानयोः) ` कमणि' अन्तरायेण सम्बन्धात्, 
--न हि एतत् श्रूयते, अध्वयेणा देवता अन्तरितव्या यज- 
मानेन वा-इति, अनित्यो हि अन्तरायः। न च, एवं 

शब्दोःस्ति,- अन्तराये सति दधि्द्दो य्रहीतयः- इति, विनैव 
संयोगेन, दधिग्रहस्य यहणम्, अन्तरायसमाधानं त्वस्य भर- 

योजनम्- इति, तदेतत् नित्यवत् य हणम्, अनित्यं प्रयोजनम्। 

नित्यं गृह्णीयात्, अनित्यम् अन्तरायं समाधातुम्- इति न 

अवकरपते, तच प्रयोजने अनित्यत्वात् ग्रहणे नित्यवत्सरुति- 

बधेत, अथवाद्त्वे तु न बाध्यते, न हि तत् अन्तरायं समा- 
धातुम् गद्यते, अन्यदेव प्रयोजनम् अस्यास्ति-दइति प्रशंसितुम् 
अभिधोयते। दधियद्स्य तु सोमाङ्गतेव प्रयोजनम्- इति । 

भङ्क्त्वा अन्तरायस्य',- भङ्गो च अन्तरायोगनित्यो नित्य- 

प्रशंसायं सद्गोत््यते। तस्मात् न एष दोषः, नित्य एव दधियद्दः 
--इति॥ (४।४।५अ०)॥ 

=, =, 
वेश्वानरस्य नेमित्तिकत्वाधिकरणएम्॥ 

वेष्वानरश् नित्यः स्वान्नित्येः समानसहूु्रत्वात् ॥ 
१२ ॥ (पृ०)॥ 

अस्ति अधिःः-'य एवं विद्ानभ्रिच्चिनुते-डति। तच 
शरूयते,“ यो बे संवत्सरमुस्यमश्ठत्वाग्रिञ्चिनुते, यथा सामिगमग 
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भा. विपद्यते, ताट्रगेव तदात्तिमाच्छत्, वेश्वानरं दाद शकपालं पुर 
स्तात् निवपेत्, संवत्सरो वाथरिर्वेश्वानरो, यथा संवत्सरमाप्त्वा 
काले चागते विजायते, एवमेव संवत्सरमाप्त्वा काले आगते- 

प्चिचिनुते नातष्डच्छेत्- इति, एषा वञ्चेः भरिया तनुच्यत् 
वेश्वानरः, भ्रियामेवास्य तनूमवरुन्धे --दइति। तच सन्देहः,-- 
कि नित्यो वेश्वानरः, चथ नेमित्तिकः ?- इति। किं प्राक्षम् ? 
-अचापि “नित्यः एव । अ्थवाद्ः,-- उख्यस्य सं वत्सराभरणेन 
छतो दोषः, वेऽ्वानरेण विद्दन्यते- इति, “नित्यैः चास्य 
समानसह्ुत्वं भवति, चीण्येतानि हवींषि भवन्ति, चय इमे 
लोका एषां लोकानामारोद्ायः- इति, लोकानां हविषां 
सामान्यं नास्ति; यदि यथा लोका नित्याः चयः, एवम् इमानि 

हवोंषि नित्यानि चीणि,--णवं लोके: संस्तवो घरते। तसात् 
नित्यो वैश्वानरः इति ॥ 

ख. पत्ते वोत्पयन्नसंयोगात् ॥ १३ ॥ (सि०)। 

भा. उत्पन्नस्य निमित्ते उख्याभरणे निघातेन संयोगः, न च 
संयुक्तस्य उत्पन्नस्य दोषनिघातम्रयोजनता, तस्मात् इह न 
द धिय्ह्वत् विरोधोभसित, तेन न अथेवादः, नेभित्तिकः- इति । 

अथ यदुक्तं --लोकेः समानसद्ुयत्वं नित्यत्वात् उपपद्यते, न 
अन्यथा--इति। तच बूमः,--चित्वाल्लोकानां विषां च सामा- 

न्यात् चरथवादो भविष्यति- इति ॥ (४।४।६ अ०) ॥ 

षष्याितेः नेमि न्िकत्वाधिकर णम् । । 

च. पट् चितिः पुव्वेवन्त्रात् ॥ १४ \ (पू) ॥ 

भा. श्रस्ति यश्निः,ः-"य एवं विदान् चरभ्रिच्चिनुते-डति। तत 



४ अध्याये ४ पादः॥ धरर 

भा. शूयते,“ संवत्सरो वा एनं अरतिष्ठाये नुदति यो््िञ्चित्वा न 

भ. 

प्रतितिष्ठति पञ्च पृूवाथितयो भवन्ति, चथ ष्टोज्चितिं चिनुते 
-इति। तत्र सन्देहः, किं योभ्यं नित्य एवाश्निः स एवायं 

षर्चितिकः उचयते, उत एकचितिको नैमित्तिकः ?- इति) किं 
माप्तं ?- तस्मिन् एव नित्ये श्रौ षष्ठौ चितिरेषा विधौयते, 
नित्यायामेव षव्यामेषोग्थेवादः,- योप्पि न प्रतिष्ठाः, सो 
म्ष्यनया षव्या चित्या प्रतिष्ठातुमद्ेति- इति चितिभशंसा । 
किमथेभेवं वण्यते ?। षष्टोशब्द यवणात्,- षण्णां हह पूरणी 
षष्टी, एकस्यां हि चितौ षष्टोशब्दः न सामञ्जस्येन स्यात् 

तस्मात्, षट्चितिकः अ्चिनित्यः- इति ॥ 

ताभिश्च तुल्यसहूु्रानात् ॥ १५॥ (यु° १)॥ 

ताभिश्च पूवोभिरस्याः तुल्यवत् “भ्रसङकानं' भवति । 
कथम्?। (इयं वाव प्रथमा चितिः, अषधयः पुरोषम्; 
च्रन्तरी चं वाव दितीया चितिः, वयांसि पुरीषम्; असौ वाव 
तृतोया चितिः, नच्तच्राणि पुरीषम् ; यज्ञो वाव चतुथे चितिः, 
दर्ठिणा पुरीषं; यजमानो वाव पञ्चमो चितिः, प्रजाः पुरीषं; 
संवत्सरो वाव षष्ठो चितिः, ऋतवः पुरीषम्†- इति, तुल्यानां 
च तुस्यवत् अनुक्रमणं भवति, यथा,- देवा ऋषयो गन्धवाः 
तेण्न्यत असन् । असुरा र्ति पिशाचाः तेध्न्यत चासन् 
-- इति, तुखयवच्च खमूषां चितोनाम् अनुक्रमणएम् अनया षष्या । 
तस्मात् एतया, तत्तृस्यया भवितव्यं, यदि च यद्खिन् एव क्रतौ 

* लाङ्गलेन छृष्णे व्याममातरे भूप्रदेशे नानाविधाभिरिटकाभिः 

पच्याकारेणए स्थानं निष्पाद्यते, सेयं चितिरिति माधवः। 

॥ ` † अज्र, सवेच “ वावः स्थले (वाघ डति पाठः ० सो० पु० | एवं 

का? सं० ० ॥ 
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भा.ताः, तख्िन् वेषा, ततः एताभिः तुरया। तद्प्मात् अपि स 

च्च. 

भा. 

भा. 

च्छ. 

भा. 

एव नित्योभ्च्चिः षर््चितिकः- इति ॥ 

अथवादोपपत्तेख ॥ १६॥ (यु° २)॥ 

अथवादख् भवति, षर्चितयो भवन्ति, ष् पुरीषाणि, 
तानि दादश सम्पद्यन्ते, दादश मासाः संवत्सरः, संवत्सर एव 

भरतितिष्टति- इति, तत्, एकचितिके अग्नौ न सामञ्जस्येन 
वचनं भवति । तस्मात् नित्य एव षट् चितिकः॥ 

रुकचितिव्वौ स्यादपदटक्त हि चोद्यते निमित्तेन 1॥ 
१७ ॥ (सि०)॥ 

ˆएकचितिवो' (नैमित्तिकः) स्यात्'। कुतः?। “अपटक्ते 

हि यागे "चोद्यते, अप्रति्या “निभित्तेनः,-यो न म्रति- 

तिष्टति, तस्य एषा चितिः उचयते नैमित्तिकी, सा न नित्या 
भवितुमईति । 

अपि च “अपक्त यागे “चोद्ते' सा, न वत्तमाने भवितु- 
मदति। ‹ नन्, “चित्वा इति चयने नित्त, न याभे'। उचति, 

--नेतत् पदां निङत्ते चित्वा- इति, किं तदि ?- वाक्याथ, 

-“अच्चिं चित्वा--इति अभ्रः चयनेनाथेम् अभिनिवेत््य-- इति, 
छते च यागे चयनेन अग्नेः अथा निवेत्तितो भवति, न अन्यथा । 
षष्टोशब्द च, पञ्च पूवा थतय उक्ताः, ता अपेच्यावकस्िष्यते, 

तस्मात् निरेत्ते यागे- इत्युचपते। तस्मात् वचनात् एकचितिः 
्रञचिः॥ 

विप्रतिषेधात्ताभिः समानसह्ूुत्वम् ॥ १८ ॥ 
(आ० नि०)॥ 

(दयोः खयोः इदम् उत्तरम्,--“ ताभिख तुस्य सद्खयानात् 



४ अध्याये ४ पादः॥ ५२५ 

भा. “अथेवादोपपत्तेखः- इति) । < ताभिः (नित्याभिः) ` समान- 

भा. 

सह्ुयत्वं भविष्यति, अथवाद ख उपपत्स्यते, पञ्च पूवाञ्चितयो 

भवन्ति, याभिरसौ चितिभिः न प्रतितिष्ठते, अथेयं षष्टो प्रति- 
छाथम्- इति; ताञ्च सपुरोषा अपेच्य दाद्शत्वेन संस्तवो 
भविष्यति; (विप्रतिषेधात् एकस्य, षट्सङ्याया दादश 

सद्धयायाञख- इति । अतुख्यानामपि तुरखयवत् अन्क्रमणं भवति, 
यथाः “देवा मनुष्याः पितरः तेप्न्यत चासन्-इति॥ (४। 
४। 3 अ०)॥ 

पिण्डपित् यज्स्यानङ्गताधिकरणम् ॥ 

 पिल्यन्नः स्वकालत्वाट्नङ्ं स्यात् ॥ १८ ॥ (सि०)॥ 

अस्ति ्रामावास्ये कमणि पितुयज्ञः,-“चअमावास्यायाम 
अपराहे पिण्डपितुयज्ञेन चरन्ति- इति, तत्र संशयः,--किम् 
अआमावास्यस्य कमणः पिण्डपित्यज्नोः ङ्गम्. उत चअनङ्गम्?-- 
इति। किम् प्राप्तम् ?- अङ्ग, फलवत्सन्निधानात् निचय 
वचनाच । 
आओ, ननु फलवत्सन्निधा वफलं तद् ङ्गं भवति, फल वच इद् 

करप्येत खगणः- इति । उचते,- सत्यम्, अमा वास्ययैकवा- 
क्यत्वात् न शक्यः खगः करूपयितुम्- इति। “चा ह,-काल- 
वचनत्वात् न कमणा एकवाक्यत्वं सम्भवति इति। उचते, 
--लच्षणयापि तावत् कमैकवाक्यता सम्भवति । खग कर्ये न 
लच्वणा, न खृतिः। एवं च चामनन्ति, “यत् पितुभ्यः पूवयः 
करोति, पितृभ्य एतत् यज्ञं निच्रीय यजमानो देवेभ्यः भ्रतनुते' 

इति, अमावास्यां प्रति निक्रेतुम् च अयते, तस्मात् तदङ्ग- 
भूतम्--इति। 

एवं प्राप्ते बूमः, पितृयज्ञः खकालत्वात् अनङ्गं स्यात्, 
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भा. अनङ्गमूतः पिण्डपितुयज्ञः। कस््ात् ?। “खकालत्वात्,- ख- 

भा. 

ख. 

भ. 

शब्दा भि हितेन कालेन अस्य सम्बन्धः, न कमणा लक्ितेन- 
इति, यथा, ‹द्शपूणेमासाभ्याम् इष्टा सोमेन यज्ञेतः- इति, 
यथा, “तदेतत् पुरस्तात् उपसदां सौम्येन चरन्ति--इति च, 
काले एवायं मुख्यः शब्दो न कमणि, कमणि ल्त, अति 

लच्तणाया बलीयसो। यच्च उक्त,--लच्छणया कर्मकवाक्यता 
भविष्यति- इति, त्च न । कस्मात् ?। अनवाद हि लच्छण 

म्यास्या, न विधौ, विधिख्ायं, तस्मात् न चमावास्याकमेणा 
सम्बन्धः, एकस्मिन् काले दे कमणो पर स्परेणएण सम्बद्ध इति ॥ 

तुल्यवच्च प्रसद्ु्रानात् ॥ २० ॥ (यु° १)॥ 

तुस्यवच्ान्धैः मधानेः भरस्कयायते+--“ चत्वारो बे महायज्ञाः 
--अभ्रिदोतरं, दशपूणमासौ, ज्योतिष्टोमः, पिष्डपितयज्ञः-- 
इति मद्दायज्ञैः तुख्यवत् प्रस्भुपायते, काग्स्य मद्ायज्ञता 
स्यात्, अन्यतः फलवत्तायाः ? तस्माद नङ्गम् ॥ 

प्रतिषि च दशनात् ॥ २१॥ (यु० २)॥ 

इतश्च अनङ्गम्, “प्रतिषिद्ध अआमावास्ये पिण्डपितुयज्खं 

दशयति,-- पौणमासोमेव यजेत स्वातव्यवान्, न अमावास्यां, 
हत्वा म्रातब्चम् अमावास्यया यजेत, पिण्डपितुयज्खेनेव अमा- 
वास्यायां म्रोणति- इति, असत्याममावास्यायां पिण्डपित्- 

यज्ञं दशयति, तदनङ्गत्वे उपपद्यते, तस्मात् अपि न अङ्ग 
पिण्डपित्यज्ञः-इति । 

किं प्रयोजनं चिन्तायाः?। यदि पौणमास्वामाधानं, ततः 
अनन्तरायाममावास्यायां न क्रियते, यथा पूवेषन्हः; यथा-- 
तदि सिद्धान्तः, तथा कत्तेयः। इदम् अपरं प्रयोजनं, कुष्ड- 
पायिनामयने "मासमब्रिोतरं जुद्धोति, मासं दशपृणेमासाग्यां 



भा. 

भा. 

भा. 

४ अध्याये ४ षाद्ः॥ ५२.७ 

~~ £ © 

यजेत-इ ति, यथा पवः प्तः, तथा क्तव्यः पिण्डपितुयज्ञः; 

यथा सिद्धान्तः, तथा न कत्तव्यः--इति। स्लोकमपि उदा- 

हरन्ति,-- 

५.0 4 य 
'चआआधानं पौणमास्यां चेदत्ते दशं करिष्यते । 
अनङ्गं पितुयज्ञ्ेत् तत्चैव न करिष्यते-- 

इूति॥ (४।४।८ अ०)॥ 

रशनायाः यूपाङ्गताधिकरणम् ॥ 

` पश्वङ्गं रशना स्यात्तदागमे विधानात्॥२२॥ (पु०)॥ 

ज्योतिष्टोमे श्रूयते, --* आश्विनं यदं गृत्वा त्रिता यूपं 
परिवीय अश्रेयं सवनीयं पुम् उपाकरोति-इति। तच 

संश्यः,- किं पश्वङ्गं रशना, उत यूपाङ्गम् ?-इति। किं 

भाप्षम् ?--“ पश्वङ्गम्'। कुतः ?। (तदागमे विधानात्, पश्वागमे 

हि विधीयते, पुना चस्याः सम्बन्धः उत्पत्तिवाक्ये शूयते, - 
परिव्याणं छत्वा उपाकरोति परुं नान्यथा- इति; एवं रूति- 
भेवति, कालवचने लच्तणा स्यात्,-परियाणेन कालो लच्येत 
-इति॥ 

युपाङ्ग वा तत्सस्करारात् ॥ २३ ॥ (सि०,॥ 

ज्योतिष्टोमे मरत्यच्तो हि यूपस्य संखतारः, रशना हिर्यं 
च यावतो च द्रदिम्नो मातां यूपस्य सञ्जनयति, द्रदिम्ना च 

भ्रयोजनं यूपस्य । तस्मात् यूपस्य एव द्रदिम्ने रशना स्यात्। 

हितोया च विभक्तिः तत्प्राधान्ये एव भवति, रश्नार्यां च तुतीवा, 
त॒तीवा च गुणत्वे तस्याः, तस्मात् युपाङ्गम्। यत्तु- तदागमे 

विधानात् इत्युक्त, तत्परि हत्तम्, उ चते, तदागमे विधानं 
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भा. वाक्यम्, दितीया च विभक्तिः शरुतिः प्रत्यत च, वाक्यं बाधेयाताम् 
-इति। यत्त लच्षणा-- डति, त्य सम्भवे लच्षणापि न्याय्येव ॥ 

ख अथवादञ्च तदथवत् ॥ २४॥ (यु°)। 
भा. एवं च मवार्थवादोग्थवान् भविष्यति, “युवा सुवासाः परि- 

वोत आगात् स उश्रेयान् भवति जायमानः, तं धोरासः कवय 
उन्नयन्ति खाध्यो मनसा देवयन्ते-दइति। तस्मात् यूपाङ्गम 
रशना--इति। 

किं प्रयोजनं चिन्तायाः ?। अग्नौ अयते,“ एकयुपे रकाद 
पशवो नियोज्याः. इति, मरति-षमु रशना काव्या, यदि पूवः 
पत्तः; सिद्धान्ते दैरशन्यमेव। स्ोकमपि उदाहरन्ति 

ˆ पश्वङ्गं रशना नेत्, यद्येकस्िन् बहन् नियुञ्चोत । 
प्रति-पयु रशना काया : युपे चेत्, दैरशन्यं स्यात्- 

इति॥ (४।४।९ खर) ॥ 

खरोः पश्वङ्गताधिकरणम् ॥ 

खु. स्वर्श्चाप्ये कदेशत्वात् ॥ २५ ॥ (पू०)॥ 

भा. अस्ति ज्योतिष्टोमे पसुः चग्रीषोमोयः सोमाङ्गगूतः,-“यो 

दौल्ितो यत् अग्नोषोमीयं पयुमालभते'- इति। तत्र यते, 

---खरुणा खधितिना च पय्युमनक्तिं-इति। तच सन्देहः, 

-- किं यूपाङ्गं खरः, उत पश्वङ्गम्? इति। किं भराप्नम्?-- 

युपाङ्गम्-दतिब्रुमः। कुतः ?। ˆ एकदे शत्वात्„ एकदे शः खरः 
यूपस्य- दति शूयते,“ यूपस्य खरं करोतिः--इ ति (खरुमन्तं 

यूपं कुयात्- इत्यथः) ; श्वं स यूपो भवति--इति, यथा च 
षालम्॥ 



४ अध्याये ४ पादः॥ ५२९ 

द्ध. निषक्रयश्च तदङ्गवत् ॥ २६ ॥ (यु०) ॥ ` 

भा. यूपाङ्गमिव खरम् निच्रयवादो दशेयति,-. अपश्यन् इ स्म 

वै परा ऋषयो ये यूपं प्रापयन्ति, सम्भज्य सुवन्ते मन्यन्ते, यज्ञ- 
वैशसाय वा इद् कम-इतिते प्रस्तरं खुवनिच्कयम् अपश्यन्, 
यूपस्य खरुम् अयज्ञवेशसाय--इति निक््रयग्रवणात् तदङ्गता 
विज्ञायते। तस्मात् यूपाङ्गम्-इति॥ 

ख. . पश्वङ्गं वाथकम्पतवात् ॥ २७॥ (सि°)।॥ 

भा. “पञ्वङ्कं वा, तस्य हि अञ्ञनाथन खरुणा प्रयोजनं, तथा 

हि यते, “खरुणा पमुमनक्ति- इति, तत् अञ्जनं पशोः, 

खरोरुत्पत्तिं प्रयोजयति, यदि तदथेः एषः खरः, ततो द्रं 
मयोजनम्, अथ यूपार्थः, चट टं भरयोजनं ततः करप्यम्। तस्मात् 
पश्वङ्गम् इति॥ 

ख. भक्तया निःष्क्रयवादः स्यात् ॥ र८ ॥ (आआा० नि) ॥ 

भा. कया भक्तया ?। एवमाह,--“यूपः किलाभ्नौ भर्तेप्तयः, यत् 
खरः प्रक्िप्यते, तेन यूपः प्रक्तिप्यते- इति स एष निक्रय डव 

भवति अनया भत्वा स्तुति.- इति । 
किं भवति प्रयोजनम् ?। एकयूप एकादश पशवो यदा 

नियुज्यन्ते, तदा एकस्यैव पशोः समञ्जनं, पृवद्छिन् पत्ते; सवर्षा, 
सिङ्खान्ते। स्ोकख भवति,- 

खरुयपाङ्गमिति चेत् एकस्येव समञ्जनम् । 
बह्भनामेकयूपत्वे, सवषां तु समज्ञनम्*-- 

, इति॥ (४।४।९० अ०) ॥ 

# सव्दषान्त विषय्येये दूति का क्रौ° पु पाटः॥ 
3 



५२० 

ख. 

भा 

भा. 

मोमांसा-द्शने 

च्ावारादौनामङ्गताधिकरणम्।। 

दशपू णमासयोरिज्याः प्रधानान्यविशेषात् ॥ 
0.1 । 

स्तो दशेपूणेमासौ, तच शरयन्ते, अभ्रेयाग्रौषोमीयो पांसु 
याजेद्राग्रसान्याय्ययागाः, तथा अाघारावाज्यभागौ, प्रयाजा- ` 
नुयाजाः पलीसंयाजाः, समिष्टयजुः खिष्टछत्- इति । तच 
सन्देहः, किं सव यागाः प्रधानभूता उत केचित् गुणभूताः ?-- 
इति। किं रातम् ?--दशपुणएमासयोयावत्य इज्याः ताः सवाः 
परधानभूताः- इति, “यजेत खगकामः- इत्यविशेषेण यागेभ्यः 

फलं यते, फलवच प्रधानं, सव चामी यागाः। तस्मात् सव 
प्रधानभूताः डति ॥ 

अपि वाङ्गानि कानिचित् येष्वङ्गत्वेन संस्तुतिः 
सामान्योद्यभिसंस्तवः* ॥ ३० ॥ (सि०) + 

अपि वाः कानिचित् (अङ्गानि भवेयुः। कानि पनः 

तानि?। येषु अङ्गत्वेन संस्तुतिः, यथा “चभोषू वा णतौ 
यज्ञस्य यत् चराघारौ, चच्छृषो वा एतौ यज्ञस्य यत् चआज्य- 
भागौ, यत् प्रयाजानुयाजाख इज्यन्ते वम्मं वा एतत् यज्ञस्य 
क्रियते, वम्मे वा यजमानस्य स्वातुव्यस्याभिभल्ये'-- इति । 
अरभोषू रथस्य ङ्ग, चच्तृषो चच्ुष्मतः, वम्मं वम्मवतः, “सामान्ये 
दि अभिसंस्तवः युक्तः, यदि च अङ्गानि तानि संस्तुतानि, 
ततः संस्तवोग्धवान् भवति। तस्मात् अङ्गसंस्ततान्यङ्गानि-- 
इति॥ 

* सामान्येष्वभिसंस्लवः दति काण क्री° पु° पाठः॥ 



४ श्रष्याये ४ पादः ॥ ५२९ 

€ ध 

क: तया चान्याधदशनम् ॥ २१ ॥ (यु°)॥ ` 

भा. णवं च छत्वा अन्याथंद्शनम् उपपन्नं भवति,--“प्रजाजे 
भयाजे शस्णलं जुदोतिः-इति। न च, प्रयाजान् यजति, 
न च अनुयाजान् यजति- इति च ॥ 

ख. अविश््िन्तु कारणं प्रधानेषु गुणस्य विद्यमानत्वात् ॥ 

३२ ॥ (आ०)॥ 

भा. अविशिष्टमेतत् कारणं संस्तवो नाम, अाभ्नेयादौनामप्यङ्गत्वेन 

संस्तुतिरस्ति,-*शिरो वा एतत् यज्ञस्य यदग्रेयः, हदयम् 
उर्पांखुयागः, पादावग्रोषोमीयःः- इति, शिरः शिरखतोग्डध, 

हदयं इदयवतः, पादौ पाद्वतः- दति स्वस्येव अङ्गत्वेन 
संस्तुतिः- इति सवमेव अङ्गं प्राभरोति, तत्+ प्रधानं न स्यात्, 
रसति प्रधाने कस्याङ्गम् ? तस्मात् न एतद ज्गम्- इ ति ॥ 

ख. नानुक्तेऽन्या्थदश्नं पराथत्वात् ॥ ३३ ॥ (य°) ॥ 

भा. अथ यदुक्तम्, “अन्याथदशनं पराथेत्वात्, न तत्साधकं 
भवति, परां हि तत् वाक्यं, न दश्यमानस्य प्रयाजादेः 
प्रापणाधेम्, तस्मात् अन्यदस्य प्रमाणमन्वे्टं अुत्यन्तरं न्यायो 
वा, तस्िन् असति, खगतुष्णादशनमिव तत् भवति, संस्तुति- 
रप्यस्ति न्याये, असाधिकेव ॥ 

* तच दति कार क्रौर्पु° पाठः॥ 



५२२ मोमांसा-दशने 

। ब 

भा. 

प्रथद्लो त्वभिधानयोनिवेशः, खुतितो व्यपदेशाच्च, 
तत्प॒नखरखखयल श्ण यत्फलवच््वं, तत्सन्तिधावसंयुक्त 
तदङ्ग स्यात्, भागित्वात् कारणस्याखुतश्चान्य- 
सम्वन्धः ॥ ३६४ ॥ (जआ्रा० नि०)॥ 

तुशब्दः पक्तं व्यावत्तयति। यदुक्तं --सवाणि समप्रधानानि-- 
इति, नैतदेवं, दशपूणेमासशब्दवा चरानि प्रधानानि कमाणि। 
कुतः ?। फलसंयोगात्,--द श पृणेमासश्ब्द्केभ्यः फलं यते, 
^ दशेपुणैमासाभ्यां खगकामो यजेत-इति। कानि पुनदंश- 
प्मासशब्द्कानि ?। येषां वचने पौणमा सोश््दोग्मावास्या- 

शब्दो वा, चाभ्नेयादीनि तानि। “ननु अमावास्याशब्दकानां 
नेव फलं शरूयते'। उचते“ पथक्लो' समुदाययोः “निवे शः" 
एतयोः .अभिघानयोः- “पौणमासी- इति च “अमावास्या 

-इति च, चिष्वाभ्नेयादिषु यः समुदायः, तत्र पौणमासीशब्द्ः, 
इतरेषु अमावास्याशब्दः। | 

कथं “ पौणमासो' ‹अमावास्या--इति च दिशब्दः यूयते ?। 
€ [स ) [ख < मद ` इथवत् “व्यपदेशाच्च'। * कथं तदयमपदेशः ?'। दिवचननिद शात्, 

---द्शपृणेमासाभ्याम्- इति, रका च दशामावास्या- 
शब्दौ । कथं ?। “दशौ वा एतयोः पूवः, पूमास उत्तरस्तयोरथ 
यत् पूणेमासं पवेमारभति तत् अयथापूर्वं प्रक्रियते, दशपृण- 
मासमारभमाणः सर खत्ये चरं निवपेत्, सर खते दाद शकपालम 

अमावास्या वै सरखतो, पूणेमासः सरखान्, उभावेतौ यथापूव 
करपयित्वारभते धे ऋश्नोत्येवाथो मिधुनत्वाय-इति। तच 
दशशब्दे न रकतया अमावास्याशब्देन बरुवन्नेकाथेतां दशयति, 
शक्यते च चन्द्रस्यादनेन अमावास्या दशः- इति लच्तयितुम्, 

यथा चच्तषोरभावे सति ' चतुष्मान्- इति चचुभ्यां ल च्यते । 



४ अध्याये ४ पादः ॥ ५२२ 

भा. एतस्मात् वयपदेशाच श॒तितञ्च (लोके वणात्) एकाधताम् 

एवाध्यवस्यामः। तत् पृनमुख्यलत्तणं, यत् फलवत्वं, यदन्यत् 

तत्सन्निधौ श्रूयते, तत् तद ्गम्। कथम् ?। इतिकत्तयताका ङ्गस्य 

 , सन्निधौ श्रूयमाणम्, इतिकत्तव्यताविशेबणत्वेन परिपुरणसमं 

भा. 

तदङ्गम् भवितुम ; अकरप्यमाने वाक्यशेषे फलं करपयि- 
तव्यम् स्यात्- इति । 

"अह, ननु द शपूणमा सफलमे वाचानुषज्यते' । उचयते,- 

शक्यमनुषक्तुम्, किन्तु दशपणमासवाक्ं साकाङ्खमेव स्यात् ¦ 
अन्या अस्य इ तिकत्तव्यता चअश्रुता कर्प्येत ! एषामपि भ्र- 
याजादीनामन्या ! करप्येतः ! एतदि तिक्तता अवगम्यमाना 
उत्छज्येत, तेन अङ्गत्वं, कारणं भागोति, एषाम् अन्येन फलेन 
सम्बन्धोग्शुतः। तस्मात् न सवाणि समप्रधानानि, आाघारा- 

दीनि गुणकमाणि-इति ॥ 

गुणाश्च नामसंयुक्ता विधीयन्ते नाङ्गेषृपपद्न्ते ॥ 
२५ ॥ (यु, ॥ 

नामविशेषसंयक्ता ख गणविशेषा विधीयन्ते, यथा,“ चतदाचा 
पणमासोमभिग्टषेत् पञ्चहोता अमावास्याम् इति, सवष 

भ्रधानेष्, अस्मिन समदटाये चतद्ाचा, अस्धिन पञ्चद्ोचा- 

इतिविभागावि्वानाचेदं नोपपद्येत ! भवति चेवंलच्तणकं गुण- 

विधानम्, तस्मात् अस्मत्पत्त एव- इति। अपि च अङ्गत्वेन 

अ्घारादोनां संस्तुतिरुपपन्ना भविष्यति ॥ 

* अन्यमङ्गमिति का क्र पु° पाठः| 



५२४ मोमांसा-दथेने 

ख. तुल्या च कारणश्ुतिरन्येरङ्गाङ्गिसम्बन्धः*॥ 
६६ ॥ (आ०,)॥ 

भा. अथ यदुक्तम्,-अम्रेयादीनामप्यङ्गत्वेन संस्तुतिरङ्गत्वम् 
स्यापयेत् इति, तत्परि त्त यम्। 

ख उत्यत्तावभिसम्बन्धस्तस्माद् ज्गोपद् शः स्यात् ॥ 
२७ ॥ (आ° नि ०) ॥ 

भा. नेष दोषः, प्रधानानामण्येषां सतामुत्पत्यपेच्ता शिर्ादि- 
स्तुतिभविष्यति--इति, जायमानस्य हि पुरुषस्य अगे शिरो 
जायते, मध्ये मध्ये, पञात्पादौ, एवमान्रेयोग्यतः, उपांखुयाजो 
मध्ये, अग्रोषोमीयः पञ्चादिति,- एतस्मात् सामान्यादेषा स्तुतिः 

-इति॥ 

ख. तथा चान्याथदशनम् ॥ ३८ ॥ (यु°)॥ 

भा. “चतुदश पृणमास्थामाज्ञतयो यन्ते, चयोदश अमावास्या-. 

याम्- इति, इतरथा न चतुदश पौणमास्यामाज्तयो भवेयुः, 
नवा च्रमावास्यायां चयोदश--इति। तरात् चाश्नेयादीनि 

प्रधानानि, अआघारादोन्यङ्गानि-इति सिद्धम्॥ (४।४। 

९९ अ०) ॥ 

च्यातिषटामे दौत्षणोयादौोनामङ्गताधिकरणम्॥ 

ख. च्योतिष्टोमे तुल्यान्यविशिष्टं हि कारणम् ॥ 
₹< ॥ (प°) ॥ 

भा. अस्ति ज्योतिष्टोमो, ज्योतिष्टोमेन खगेकामो यजेत- इ ति। 

* र ङ्गाभिसम्नसेः दति आ० सा° पु पाठः॥ 

ग 



४ अध्याये ४ पादः ५३५ 

भा. तत्र दौत्तणोयादयसख यागा विद्यन्ते, सौत्ये चानि सोमयागः। 

तच सन्दे हः, किम् अच यागमातं मरधानम्, उत सोमयागः? 
-इति। किं प्रा्रम्?- ज्योतिष्टोमे तुल्यानि सुवा भवेयुः । 
कुतः ?। अविशिष्टं दि कारणं, यागात् फलं शूयते, स्वे चामी 
( फलवच्च प्रधानम्। तस्मात् ज्योतिष्टोमे सवं यागाः 

प्रधानम्-इति॥ 

ख. गृणानान्तृत्पत्तिवाक्यन सम्बन्धात्कारणयुतिस्तस्या- 
त्सोमः प्रधानं स्यात् ॥ ४० ॥ (सि०)॥ 

भा. गुणानां तु उत्पत्तिवाक्येनः सम्बन्धो भवति। केषां 
गुणानाम् ?। ज्योतिषां स्तोमानाम्। कतमेन उत्पत्तिवाव्येन 
सम्बन्धो भवति?। “ज्योतिष्टोमेन खगकामो यजेत. इति, 
ज्योतिष्टोमात् यागात् खगः श्यते, न यागमाचात् ; यच्र च 
ज्योतींषि स्तोमाः, स ज्योतिष्टोमः। कस्य ज्योतींषि स्तोमाः ?। 

सोमयागस्य- इति ब्रूमः, णवं हि आम्नायते, ‹कतमानि 
वा एतानि ज्योतींषि, ये एते तस्य स्तोमाः,-- चि त्पञ्चद श- 

सप्तदशेकविंशाः एतानि वा ज्योतींषि, तान्येतस्य स्तोमाः. 
इति, सोमयागस्य स्तोमा अङ्गं, समभिव्याहारात्, "ग्रहं 
वा गृद्धील्वा चमसं वा उन्नीय स्तोचम् उपाकरोति इति, 
ते च स्तोमाखिददादयः। कथम् ?। “वित् वद्दिःपवमानं, 
पञ्चद शान्याज्यानिः- इत्येवमादिभिः वणे; । 

तस्यात् चिषदादिस्तोमकः सोमयागः, स ज्योतिष्टोमः- 
इति। यञ ज्योतिष्टोमः ततः फलं, यतश्च फलं तदेव भधानम् 

--इति। “कथं पुनलिदटदादयो ज्योतींषि+ ?। उचपरते,-- भवन्त 
वा ज्योतींषि, मावा शतु ज्योतिःशब्देन तावत् उक्तानि। 

* च्यातौंषि उच्यन्त?। दूति पाठः काण क्रो पु०॥ 
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भा. वचनमातरेणापि शब्दो भवति, विशेषतो लच्तणायाम्। अपिच 

द्रोतनवा दीभ्निकमणो ज्योततेवा ज्योतिःशब्दं लभन्ते, द्योत्यते 
द्धि तैः शब्दैः, द्योतयन्ति-इति वा स्तुत्याम्। तस्मात् सोम- 
यागो ज्योतिष्टोमः, स च ्रधानं, गुणभूता दीच्षणीयादयः-- 

इति॥ 

ख. तथा चान्याथद शनम् ॥ ४१ ॥ 

भा. “शरोवा एतत् यज्ञस्य यत् दोच्णेया- इत्येवमादि चं 

लिङ्गं द्रश्यते, तथा गृणा ज्योतिष्टोमविकारे दीचणोयादयो 

द्रश्यन्ते,- चतुविंशतिमानं द्िरण्यं दोचणोयायां ददात्, 
प्रापणोयायां दे चतुविंशतिमाने-- इति, तुल्यत्वे न प्रवत्तयि- 

ष्यन्ते दौीत्षणोयादयः। तस्मात् अपि सोमयागः भरधानम्-- 

इति॥ (४।४।९२ अ०)॥ 

इति ओशवरखामिनः छतौ मीमांसाभाष्ये चतुथस्याध्यायस्य 
चतुथः पादः ॥ समाप्त्चायमध्यायः॥ 



पञ्चमे श्नभ्याये प्रथमः पाद्ः॥ 

~क 

खथ क्रमनियमाधि करणम् ॥ (वणंकचयसद्ितम्) ॥ 

(खुतिबली यस्त्वन्यः) ॥ 

इ. अुतिलक्षणमानुपव्यं तत्ममाणत्वात् ॥ १॥ 

भा. चतुथग्भ्याये मयोजकाप्रयोजकल णं ठन्न, तन्न प्रख्मत्तयम्, 

इह इदानीं कमनियमलच्षणम् उचयते, तत् ु त्यथंपाटम्रहत्ति- 
काण्डमुखेयवचयते, शुत्यादीनाम् च बलाबलम्। अआदितस्तु 
शुतिक्रमखिन्तप्रते, - किं यथाश्रुति पदाथानाम् क्रम च्रास्थेयः, 
उत अनियमेन ?-इति। किं प्राप्तम् ?-एकत्वात् कतुः, 

अनेकत्वाच्च पदाथा नाम्, अवश्यम्भाविनि क्रमे लाघवात् भ्रयोग- 
प्राखुभावाच अनियमः- इत्येवं प्रापने ब्मः। 

^ तिलत्तणम् अनपव्य तत्ममाणएत्वात्- इति, ्रतिगरदहणएम् 

अत्तरार्णां, तन्निमित्तं यस्य क्रमस्य, स साधुः क्रमः, अ्ति- 
प्रमाणका हि वैदिका अथाः, नैषामन्यत् प्रमाणमस्ति (९।९। 
२ ख०)-इत्युक्तम्। ‹ किम् इह उदाहरणम् ?। सचे दीत्ता- 
क्रमः, “ये ऋत्विजस्ते यजमानाः इति, उक्ला, तेषां दौत्ता- 

क्रमं विधत्ते,--* अध्वयेगे हपतिं दो चयित्वा ब्रह्माणं टोत्तयति, 

तत उद्भातारं, ततो दोतारं, ततस्तं प्रतिप्रस्थाता दीत्तयित्वा 

अङ्खिनो दीत्तयति, ब्राद्मणाच्छसिनं ब्रह्मणः, प्रस्तोतारम् 
उद्गातुः, मैत्रावरुणं होतुः, ततस्तं नेष्टा दीच्तयित्वा तृतीयिनो 
दीच्तयति, आग्नीध्रं ब्रह्मणः, प्रतिदहत्तारम् उद्गातुः, अच्छावाकं 
दोतुः ; ततस्तमुन्नेता दौच्तयित्वा पिनो दीच्यति, पोतारं 

* इृत्येषम् इति पाठः आआ० सा° पु ॥ 
3५ 



{=> मोर्मासा-रणने 

भा. ब्रह्मणः, स॒ब्रह्मण्यम् उद्गातुः, यावस्तुतं दोतुः; ततस्तमन्यो 
ब्राह्यणो दींच्तयति, ब्रह्मचारी वा च्राचार्यभेषित?-इति।. 
चअननियमेन क्रमः कत्त्यो, यथा पूवः पत्तः; यथा तद्धि सिद्धान्तः, 
एष एव क्रमः कत्तव्ः- इति 

तच आद, “अन्याय्यं खतिवचनम्-इति। उचते, 
किमयं न सादुः?। न, (न साधुः-डइति ब्रुमः। न्याय्यं 
तद्धि। (नब्रुमः,-न साधुः करमः- इति, किं तदि ?- उक्तस्य 
पुनवेचनमन्याय्यम्- इति । उचते, -साधोवेचनं बङ्शो- 
पप्युचरमानं न्याय्यमेव, असाधोस्तु सलछलदप्यन्वाय्यम्। “चाद, 
सछलदचनेन ज्ञातस्य पुनवेचने न भयोजनमस्ति-इति। 
उचप्ते,-भवति चभ्रह्यरणम् चपि प्रयोजनम् इत्युक्तम् । 

'छत्तिकारेए तत् कायेम्- इति चेत्। खचकारस्याप्यविेषो 
हत्तिकारेण। ९म वणेकम्॥ 
अथ वा अथान्तरमेव इदम्, तच द अन्य खव संशयो ` 

विचारो निणयञ्च-यतिभ्रमाणएको धमेः, अन्यग्रमाणएकः ?-- 
इति संशयः। प्रत्यत्तादौनाम् अधिगम्य- निमित्तत्वात् न 

तत्मममाणकः, अतीद्ियत्वाचोदनालच्णः- इति विचारः। 

चोदनालच्षणः.एव- इति निणेयः। इहतु सिङ़े तत्प्रामाण्ये 
व्यवदहार क्रमस्य साधुत्वावधारणम्। रय वणेकम् ॥ 

अथ वा युतिविचारोग्यं,-किं षद्ाथाः कर्तव्याः? इति 
विधानम्, किं वा क्रमो विधोयते ?- इति। अनेकाथेविधाना- 
नुपपत्तेः क्रमे+ अनुवादः पदाथानां विधिः; अवदानवाकयेष्विव, 
पदटाधविधानं अत्या, करमविधानं वाक्येन, तस्मात् न क्रमो 

विधोयते- इति पवः पत्तः। ˆनन अवदानवाक्वेष क्रमो ` 

विधीयते'। सत्यं विधोयते, पाठेन, न ल्या, “ये ऋत्विजस्ते 

सिव 

* क्रमः दति आण सा० पुर पाठः | 

9 क 



भा. 

भा. 

४ ध्याये ९ पादः॥ ५३९ 

यजमानाः इति तु, दीच्तायाः प्राप्तत्वात्, कऋमविधानाथा 
्तिः- इति सिद्धान्तः। तद्यात् च्रपुनरुक्तम्-इति॥ देय 

वणेकम्। (५।९५।९ अ०) ॥ 

मस्य कचिद्ाथिकल्वाधिकरणम् ॥ 

अर्थाच्च) २॥ 

किम् एष एव उत्सगेः ?। सदे यतिवशेनेव भवितुमर्ति-- 
इति, उक्तं दि,- “चोद नालच्षणोग्था घमः (१।९।२ दख्०)- 

इति। 

एवं प्राप्ते बृमः,-“अथाच' (सामणध्याच) क्रमो विधीयते-- 
इति, गुणभूतो हि पदाथानां करमो भवति, यञ्च यस्य निवेत्यै- 

मानस्य उपकरोति, स तस्य गुणभूतः, यस्सिञ्ाशओरोवमाणे पदाथः 

एव न सम्पद्यते, न स गुणभूतः, विनापि तेन, न वेगुण्यम्। एवं 
अत्यत्ञः क्रमस्य गुणभावो यत्र, तत्र चरथन स एवाञ्रयितव्यः, 
यथा “जाते वरं ददाति, जातमञ्जलिना गह्णाति, जातममि- 

णिति इति, अथात् पृवेमभिम्राणितव्यम्, ततः अञ्जलिना 
गहीतः, ततो वरो देयः- इति, तथा विमोकः पूवेमाम्नातः, 
पञ्चात्तद्योगः, रथात् विपरीतः कार्यः। याज्यानुवाव्वे तु 
विषयेयेण श्राम्नाते, विपययेण कत्ते; न चत्र पाठक्रमो 
मीयते, यतो देवतोपलच्तणधाग्नुवाक्या, प्रदानाधा याज्या। 
“अ्निद्दोचं जुद्योति-इति पृवेमाम्नातम्, “चदनं पचतिः 
इति पञ्चात्; असम्भवात् पूवमोदनः पक्तयः। बरेषप्रेषायौ तु 
विपययेण शआराम्नातौ, तौ च विपययेण कत्तेयौ ॥ (५।९। 
२ ०) ॥ 

* नु मोयते दूति पाठः का० क्री पु०॥ 



५४० मोमांसा-दशने 

क्रमस्य क्चिदनियमाधिकरणम् ॥ 

ख. अनियमोऽन्य ॥ ३ ॥ 

भा. अन्यद्धिन् विषये कमस्य नियमो नास्ति, यथा दशेपूण- 
माख्योयाजमानानां प्रयाजानुमब्रणदरीनाम् नानाशाखान्तर- 
समाम्नातानां (वसन्तश्टतूनाम् प्रीणामि--इत्येवमादोनाम्, 
“एको ममः-इत्येवमादोनाच्च ॥ (५।९।२अ०)॥ 

रमस्य कचित् पाठानुसारिताधिकरणम् ॥ (पाटक्रमन्यायः) ॥। 

ख. क्रमेण वा नियम्येत कत्वेकत्वे त्गणत्वात् ॥ 8 ॥ 
(सि) ॥ 

भा. दभेपृणमासयो राम्नातं,--" समिधो यजति तनूनपातं यजति 
इडो यजति बद्ियेजति खाद्ाकारं यजतिः-इति। तच 
संशयः,--किम् अनियतेनेव क्रमेण एषाम् अनुष्ठानम्, उत, यः 
पाठक्रमः स॒ एव नियम्येत ?-इति। किं प्राञ्चम्? नियम- 

कारिणः शखस्याभावात् अनियमः-इति। 

एवं भाषे ब्रुमः,- ̂  क्रमणः एव ˆ नियम्येत' एकल्िन् कतौ- 

इति । कुतः ?। ^ तद्गुणत्वात्, तङ्ुणत्वं हि गम्यते पदाथानाम्, 
यथा, लायात्, अनुलिम्पेत्, गुज्ञीत- इति च क्रमेण अनुष्ठानम् 

अवगम्यते, वाक्यात् पद्ाधेानाम्; यथा चाट्ष्टायेषु उपदिश्य- 
मानेषु, कथित् ब्रुयात्,-“देवाय धूपो देयः, पुष्पाण्यवकरि- 
तव्यानि चन्दने नानुलेपषयः उपदा रोगस उप दन्त्यः, एवं छते 
देवस्तुष्यति'- इति ; तमन्यः मरतिबरूते, नैतदेवं, न भधमं धूपो 
दातव्यः.प्रथमं पुष्पानि अवकरितव्यानि- इति; एवं मन्यते, 

--धूपदानस्य प्राथम्यम् अनेन उक्तम्-इति। तमात् 
वाचनिक एषाम् एष क्रमः- इति ॥ 



५ ्यध्याये ९ पादः॥ ५४९ 

ख. अशाब्द इति चेत्, स्यादाकशब्दत्वात्॥ ५ ॥ (आ०)॥ 

भा. इतिचेत् पश्यसि, अथेवं गम्यमाने * अशान्दःः एव ऋमः। 

कथं ?। पटाथेपूवको वाक्याथ, पदेभ्यख्च पदाथा एव रवगम्यन्ते, 
न क्रमः। स्यात् एतदेवं, यदि पदाधानाम* समस्य अरवणं 

प्रत्यायकम् अथस्य स्यात्, न त समदायः प्रत्यायकः, इत्यक्त 
“तद्धतानां क्रियाथन समाम्नायः (९।९।२१५ अ०)- इत्य । 

तस्मात् रमस्य वाचकशब्द्ाभावात् यामो ह एष क्रमोग्वगम्यते। 
एवं चापूवासत्िरनुयद्दौष्यते, इतरथा सापि विम्ररृष्येत । 
घटीयच इव। दशयिष्यति च, हृदयस्याेः्वद्यति, चरथ 
जिद्धायाः, अथ वत्सः इति, यदि नियामकः पाठक्रमः, ततो 

न विधातव्यमेतत्, नियामके हि पाठक्रमे पाठक्रमात् एव 
भ्राञ्यात् ॥ 

ख. अथक्रते वानमानं स्यात्, क्रत्वेकत्वे पराथत्वात् 
स्वन त्वधन सम्बन्यः, तस्माच्छ शब्दमुच्यत ॥ € ॥ 

(आ० नि ०, ॥ 

भा. रकस्िन् कतावेकत्वात् कतुः, अनेकस्मिन् पदारथग्यंछतत्वात् 
क्रमस्य, तत्र एष एव क्रमो नियम्येतानुमानेन। कुतः?। 
° परा्ैत्वात् वेदस्य,-पराथा हि वेदो यद-यत् चरनेन 

शक्यते क्तम्, तस्र तसे भरयोजनाय एष समाम्नायते, शक्यते 
च अनेन पदाथा विधात्म्, शक्यते च क्रियाकाले प्रतिपत्तम् । 

तस्मात् वेदः पदाधांञ्च विधातुम् उपादेयः, क्रियाकाले च 
प्रतिपत्तुम्, न शक्यते विशेषः,--विधातुमयं समाम्नायते, न 
भ्रतिपत्तेम्- इति, अगम्यमाने विशेषे उभयाथेम् उषादीयते- 

* पदानामिति ञ्जा० सा प° पाठः॥ 



५४ २ मोर्मासा-दणने 

भा. इति गम्यते। प्रतिपत्तुम् च श्ननेन क्रमेण शक्यते, नान्येन, 

भा. 

द. 

भा. 

स्रत एव च छत्वा पाटक्रमापचारे, विनष्टः इत्यु चयते, इतरथा 
दि, यत् यस्य प्रयोजनं, तस्थिन् निवनेमाने एव किं नष्टं स्यात् ? 

अट्टं करप्येत, तच्च अन्याय्यं दृष्टे सति। तद्मात् खशब्द्ः 

क्रमः,-य एव पदाथानां वाचकः शब्दः, स एव क्रमस्यापि ॥ 

तथा चान्याथद्शनम् ॥ ७ ॥ (यु°)॥ 

एवं च अन्यां दशयति,“ वयत्यस्तटतव्या उपट्धाति। 
व्यत्यस्तं षोडशिनं शंसति । श्रार््िनो ट् शमो गृद्धते, तं तृ तोयं 

जुहोति इति, यदि अनियमेन उपधानं शंसनं च, च्त्यस्त- 
वचनम् अनथकं स्यात् ¦ न इ, कथञ्चित् चच्यत्यासः-इति, 
तथा च्राश्विनस्व ततीयस्य दोमानुवादौो न अवकरप्येत, यदि 
पाठक्रमेण नियमः-इलति। तथा, "अभिचरता भ्रतिलोमं 

दोतवयम्, प्राणानेव चस्य प्रतोचः म्रतियौति- इति कचित् 
म्रतिलोँभं विद घदनुलोमं दशयति, तदुपपद्यते, यदि पाठक्रमेण | 
भ्रयोगः, इतरथा, सुवमनुलोमं स्यात्, म्रतिलोमदशेनं नोप- . 

क न 3 ० 

पद्येत ! तथा “चतुथात्तमयोः भ्रतिसमानयति- इति उक्ते 

सति, ˆ अतिद्धायेडो बदह्दिः मतिसमानयति- इति उचयते, तेन ` 
बद्धिषः चतुधतां दशयति, सा पाटक्रमे नियामकेग्वकर्पते ॥ . 
(५।९।४अ०) ॥ 

क्रमस्य कचित् प्रथमग्रवृत्यनु सारिताधिकरणम् ॥ (प्रावत्निकक्रमन्यायः) ॥ 

प्रदच्या तुल्यकालानां गुणानां तदुपक्रमात् ॥ ८ ॥ 
( सि ) ॥ 

वाजपेये (सप्तदश प्राजापत्यान् पञ्चन् आलभते इति, 

शूयते । तेषु पसुषु चोदकप्राप्ताः प्रोच्चणादयो धमाः, तत्र 
~ 

॥ 
1 

{ 
1 
। 

| 



५ खध्याये १ पादः ॥ ५४३ 

भा. प्रथमः पदाथा यतः-कुतञिदारव्धब्यः, दितीयादिषु भवति 

भा. 

ख. 

भा. 

संशयः,- किं तत एव दितोयोप्पि पदाथं श्रारन्धब्यः, उत 
दितोयादिषु नियमः? इति। किं तावत् प्राप्तम् ?- निवम- 
कारिणः शाखस्याभावात् अनियमः-इति। 

एवं मि, ब्रूमः,--यतः पूवे चारन्धः, तत एव दितोयादयोग्प 
पदाथा च्रारव्धव्याः+ इति । कुतः एतत् ?। (तदुपक्रमात्, 
सव हि पदाथाः प्रधानकालात् न विप्रक्रषटययाः, प्रधानं चि 
चिकीर्षितं, छतं वा तेषां निमित्तं, सहवचनं द भवति,-- 

` “पदार्थैः सद प्रधानं कत्तव्यम् इति, बङपद्ाधसमाम्नानात्त 
अवश्चयम्भावो विप्रकषेः, तथापि तु वाव्खिनाव्यर्वाह्नितः शक्यः 
पदाथः कतुम्, तावड्व्येवेधानम् अवश्यं कन्तंव्यम्, ततो- 
मभ्यधिकेना न व्यवधातब्यम्- दति, यदि दितीयं पदाथंमन्यत 
आरभेत, ततोप्धिकेरपि चयवद्भ्यात्, तथा मयोगवचनं बाधेत !। 
ननु तथा सति कञिदस्पेव्येवदतो भविष्यति'। उचरते,-- 

अरनुमतानां यवधायकानां त्यागेन कथित् अभ्यधिको गृणो 
भवति--इति तस्मात् यतः पूवंषद्ा्थ चारब्धः, तत एव उत्तर 
्रारम्भणोयः-इति॥ 

सव्वसिति चेत्! ९ ॥ (आ०)।॥ 

इतिचेत् पश्यसि, प्रधानाविप्रकषण प्रयोगवचनानुयदहः- 

इति, “सै तद्धि गुणएकाण्डम् एकद्धिन् च्रपवजयितव्य, यथा 
सौयादिष्॥ 

नाकूतत्वात् ॥ १०॥ (आ० नि०)॥ 

नेतदेवं, सद्प्रयोगे एव ह्धि न अनुष्ठितः स्यात् ॥ 

* द्वितीयेऽपि पदाथेः आरब्धव्यः इति का° क्रौ° पु° पाठः॥ 
+ अभ्यधिकः दति पाठः का क्रो पु पाठः॥ 
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ख. ्रत्वन्तरवदिति चत् ॥ ११॥ (आा०)॥ 

भा. श्रथ यदुक्तं -यथा क्रत्वन्तरेषु सौयोदिषु-इति, तत् परि- 

दत्तेदम् ॥ 

द. नासमवायात् ॥ १२॥ (आ नि०)॥. 

भा. नतेषामथोात् क्रमः प्राप्रोति, यो नियम्धेत, अङ्गा्रयो हि 

नियमो भवितुमदति, अनङ्गसमाश्रयस्य खयमङ्गता करप्येत । 

(५।९।५ अ०) ॥ । 

रसस्य कचित् स्थानानुसारिताधिकरणम् ॥ 

ख. स्थानाचोत्पत्तिसंयोगात् ॥*१३ ॥ 

भा. ‹एकविंशेन अतिरात्रेण प्रजाकामं याजयेत्, चिनवेनौजस्कामं, 
चयलिंशेन रतिष्टाकामम्'- इत्येवमादि अयते । तच चागमेन ` 
सङ्कुपापुरणम्- इति वच्यते । तत्र आगमे क्रियमाणे, किम् 

अरनियमजक्रमाः* सवा ऋच चअगमयितव्याः, उत काण्ड- 
क्रमेभ्यः?- इति। किं माक्षम्?-अनियमेन- इति। कुतः?। 

तिराते चिनवादिशब्दाथनेताः भ्ाञ्ुवन्ति, त्र एतासां माञ्च 
वतोनाम् पाठक्रमो नास्ति-इति। एवं प्राप्ते उचते, यदासां 
समाम्नाये स्थानं, तेनेता चच नियम्यन्ते, याः पव समाम्नाताः, ` 
ताः पूवमेव मयोक्ताः, चानुपूवस्य द ्टमेतत् भयोजनं, 
यदुत्तरस्फ्रणं! तदपि चिकीषितमेव-इति। चिनवादिश्दः 
अतिरात्रे यौगपद्येन आसां प्राः पाठक्रमस्य अविषयः-- 

* अनियतक्रमाः दूति का० ्रौ° पु पाठः॥ 

† यदुत्तरख्य स्मरणम् दूति का० क्रौ० पुर पाठः॥ 



इ: ‡ १ अध्याये ९ पादः॥ ५४१ 

॥ भा. इति श्रधिकरणान्तरम्- इति भवति मतिः। समाम्नायपाठ- 

क्रमादेव अत्र नियमः- इति पुनरुक्तता गम्यते-इति अन्यथा 

` वण्येते,-- ` 

खः स्थानाच्च त्पत्तिसंयो गात् ॥ १३ ॥ 

भा. साद्यस्क्रः शयते, “सद पशूनालभते इति। तच्रण्षो- 

' ग्धः समधिगतः,- सवनीयकाले चयाणाम् चरालम्भः-डति। 

 , अथ अत्र पाठक्रमात्, किम् अ्रिषोमोयः पूवम् चालब्धव्यः, उत 

` स्थानक्रमात् पृवै सवनीयः? दति। किं भक्तम् पूवम् ?-- 

-छभ्रिषोमोयः- दति। कुतः?। पाटक्रमात्। एवं प्राप्ते ब्रमः, 
सवनीयः पू, “स्थानात्, यदि पूवम् चश्रोषोमोयः स्यात्, 
सवनोयस्थानं व्ाहन्येत ! ‹च्राभ्िनं गृद्दोत्वा चिहता यूपं 
परिवीय'-इति। “ननु इराचापि पाटक्रमो बाध्येतः। बाध्यतां, 
तस्य हि प्रति्ेधाथेः सहशब्दः समाम्नातः, च्रप्रतष्ड्ि च 
आभ्िनयदस्थानम्, तन्न बाधितव्यम् ॥ (५।९।६अ०)॥ 

अङ्गक्रमस्य सृष्यक्रमानुसारिताधिकरणम् ।। 

द्धः मुख्यक्रमेण वाङ्गानां तदर्थत्वात् ॥ १४॥ 
भ्रा “सारखतौ भवतः, एतत् वे दैव्यं मिथुनम्" इति शूयते। 

तत्र सन्देहः, किं खोदे वत्यस्य प्रथमं धमाः, उत पुटे वत्यस्य ? 

-इति। नियमकारिणः शाखस्य अभावात् अनियमः;-- 
इति प्राञ्च बूमः, मुख्यत्रमेण वा नियमः स्यात्-इति 

खोदे वत्यस्य हि पूवं याज्यानुवाक्ययोः समाम्नानं,- प्राणो 
देवी सरखती-इति। तस्मात् खीदेवत्यस्य पूवे प्रदानेन 

* साद्यस्क्रः सामयागविशषः । 
ॐ = [र [व् 

† सरखतो च सरसां, तो देवते ययेायाग्योासरो सारखमेः ॥ 
3 ड 
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भा. भवितव्यम्. तस्मात् खीदे वत्यस्य पूवं धमाः कायाः, तथा हि 
 भ्रथानकालता भवति अङ्गानाम्, इतरथा, येः पदार्थैव्यैवधानं 

सामथ्यात् अनुज्ञातं, तेभ्योगधिकेरपि व्यवधानं स्यात् ॥ (५। 
९ । 9 अ०)॥ 

चङ्गेषु सष्यक्रमापेचचया पाठस्य बलवच्छाधिकर णम् ।। 

ख. प्रछूतौ तु स्वशब्दत्वात् यथाकमं प्रतीयेत ॥ १५ ॥ 

भा. दशूणैमाखयोः पव मौषधधमोाः समाम्नाताः, ततः चाज्यस्य । 
तत्र सन्देहः, किम् चद्मीषोमोयधमेाणणम्, मुख्यकमेण पूवम् 
श्ाज्यस्य धर्माः कत्तेयाः, उत यथापाठम् ?-इति। मुखय- 
ब्ामानुयद्ेए च्राज्यस्य पवेम्;- इति प्राच ब्रूमः भरतौ 
यथापाठं प्रतीयेत, खश्ब्दो ह तेषां पाठक्रमः, सः अन्यथा 

क्रियमाणे नाधितः स्यात्, स्त्वस्य पुनरुपसडग्ा हकः भ्रयोग- 

वचनः, खक्रमेण पदाथ सन्नह्लव्यकाणे न बाधितो भविष्यति । 
पिच पाठक्रमे खशब्दःः * साध्यायोग्धतब्यः- इति, मुख्- 
क्रमेण प्रयोगवचनकवाक्यता द च्मा* ॥ (५।९।८ ०) ॥ 

ब्राद्यणपाठात् मन्तपाठस्य बलीोयस्लाधिकरणम् ॥ 

ख. मन्ततस्तु विरोधे स्यात् प्रयो गरूपसामर्थ्यात् तस्मात् 
उत्पत्तिदेशः सः ॥ १६ ॥ | 

भा. दशेषूणेमासयोः, चाभ्रेवस्व पूवं मब्रपाठः, उत्तरो ब्राह्मणस्य । 
तत्र सन्दे ः,--कतमः! पाठो बलोयान्-इति। उच्ते,-- ` 

अनियमः, नियमकारिणः शाखस्य अभावात्-डइति। 

* अश्रुतः रमः कलर इत्यथेः इति वाक्तिकम् ॥ 
† कस्य इति का० क्रौ° पु° पाठः॥ 



च 

ख. 

भा. 

५ ध्याये १ पादः ॥ ५४७ 

सामथ्यात्, प्रयोगाय मव्रस्य ूपसामथ्य, तदस्य सामथ्ये येन 
मः प्रयुज्यते, तस्य च प्रयुज्यमानस्य क्रमो इष्टाय भवति। 
“ननु च ब्राह्मणएपाठस्य चपि तदेव भ्रयोजनम्'। उचयते,-- 
“ उत्पत्तिदटेशः सः अपरमपि तस्य प्रयोजनं कमात्पत्यथं 
भविष्वति॥ (५।९।९ अर) ॥ 

्रथागवचनात् चोदकस्य बलवच्च धिकरणस् ॥ 

तद्वचनादिकछतो यथाप्रधानं स्यात् ॥ १७॥ (पू०,॥ 
भा. चस्ति ध्वरकरपा नामेष्टिः, “च्ाभ्रावेष्णवम् एकादशकय।लं 

निवपेत्, सरखतो चाज्यभागा स्यात् वादेस्पत्यञ्रुः- इति । 
त्र सन्दे हः, किम् आाग्नेयविकारस्य. वा ेस्पत्यस्य पूवे धमाः 
काय्याः, चोदको बलवत्तरः, प्रयोगवचनात्; उत उपांखुयाज- 
विकारस्य भ्रयोगवचनो बलवत्तरः, चोट्कात्?- इति। किम् 
भ्ाप्नम् ?- विछलतौ' अस्या, ˆवधाप्रधानं स्यात्, ˆतदचनात् 

- तेषां सात्तादचनक्रमो विकछतौ, तेन सन्निदधितानाम् उप- 
संहारकः भरयोगवचनो हि प्रव्यक्त, तद्धमाणां च चानुमानिकः 
चोदकेन हि स प्राप्तः। तस्मात् म्रत्यत्तः भ्रयोगवचनो बलवत्तरः, 

तेन चोदक च्रानुमानिको बाध्यते ॥ 

विप्रतिपत्तौ वा प्रक्रत्यन्वयाद्यथाप्रकृति ॥ 
१८ ॥ (सि०)॥ 

मुख्या ङ्गक्रम--“ विप्रतिपत्तौ वा, यथा प्रतौ, तथेव विङतौ 
भवितुमदेति- इति । कुतः? । “प्रज्त्यन्यात्" याद्रशाः प्रतौ 
धमा, ताट्रशा एव विछ्तौ भवितुम न्ति- इति, मुख्यक्रमेण 
क्रियमाणा न प्रहणतिवत् इताः स्युः। चोदको डि ्रयोग- 
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ना वचनात् बलत्तरः, स दि उत्पादयति प्रापयति च। प्रापितान 
चभिसमोच्य प्रयोगवचन उपसंहरति, स प्राप्तेष उत्पन्नः 
भराक्चिनिमित्तक उत्तरकालं पृवप्राप्तं न बाधित्मदति चोदकं, 
म्रत्यच्लोधपि सन् ; बहिरङ्गत्वात्, यथाभ्राप्ताने वो पसं ह{रष्यति। 

भा. 

भा. 

तस्मात् पूव बाद्धस्पत्यस्य धमाः, तत चाज्यस्य- इति॥ (५। 

९।९० अ०) ॥ 

विकी कचित् प्ररुतिधमै नतिदे्ाधिकरणम् ॥ (साकमेधोयन्यायः) ॥ 

विकतिः प्रक्रतिधम त्वात्तत्ताला स्याद्यथाश््टम् ॥ 
१६ ॥ (पु, ॥ 

चातुमास्येषु साकमेधः त तीयं पव, तस्य अवयवाः,“ अ्रये- 
्नीकवते भ्रातरष्ाकपालो, मरुद्यः सान्तपनेभ्यो मध्यन्दिने 

चरः, मरुद्यो गृहमे धिभ्यः सवासां दुग्धे सायमोदनम्- इति । 
तच सन्दे हः, किम् एता दयहकाला इष्टयः, उत सद्यतालाः ? 

-इति। किं भक्षम् ?-- विज्तिः ‹तत्काला' भवितुमदति 
इति, “यथाशिष्टं,--यथा प्रतिरक्ता, तथा विज्ञतिः स्यात् 

मरछतिधमा इह सा, तमात् या वि्लतिः, सा दकाला 
भवितुमदतिः--इति ॥ 

अपिवा कमकालसंयक्ता सद्यः क्रियेत तच विधेरनु- 
मानात्मकतिधम्पमलोपः स्यात् ॥ २०॥ (सि०,॥ 

चद्ः कालेषु ये पदाथा उकच्पन्ते, प्रातमेध्यन्दिनि सायम्- 

इति, ऋरभेणते एकस्मिन् अदनि-- इति म्रतीयन्ते, यथा देवद्त्तः ` 

भ्रातः अपूपं भच्तयति मध्यन्दिनि विविधमन्नमन्नाति, अपराह्ले 

* याया विकतिः साखाद्यदकाखचा दति अा° सोा° प पाठः ॥ 



५ ध्याये ९ पादः ॥ ५४९ 
न. 

मा. मोदकान् भच्तयति- इति एकस्मिन् श्रहनि- इति गम्यते । 

तस्मात् सद्यकाला एवञ्ञातीयका विकछलतयः, दद्काल्यं डि 
चोदकम्राप्तम् आनुमानिकं, परत्यत्तद्टपया सद्यखवालतया बाध्येत ॥ 

खः कालोत्कष इति चेत् ॥ २१॥ (आा०,॥ 

भा. “इति चेत्' पश्यसि,- प्रातः साङ्धं भूयते, तथा मध्यन्दिने 
सायं च-इति, उत्कषा भविष्यति, यथेतेष् कालेष् साङ्ग, न च, 

दपहकालताया बाधः, एकस्याः म्रातर नीकवन्तम उपक्रंस्यते 

दितीयस्य भ्रातयच्यते। णवं सान्तपनोयाः+ पूवद्यमेधयन्दिनि 

उपरक्रस्यते, अपरेद्यमध्यन्दिनि यच्यते, तथा गद्दमेधीये सायम 

उपक्रमणं पृूवद्युः, सायं यागः अपरेदयुः- इति। “ननु वाक्यात् 

एकमद्मेम्यते'- इत्युक्तम्। उचयते, -पदाथसाम्यजनितो इ 
वाक्याथा भवति, न च, अचर पटाधसामथ्यम अस्ति, येनेकम 

गम्येत ॥ 

ख, न तत्सम्बन्धात्] ॥ २२॥ (आ० नि०)॥ 

भा. नेतदेवम्। कस्मात् ?। ˆ तत्सम्बन्धात्, -एककालसम्बद्धानि 
प्रधानानि अङ्गैः सद शयन्ते। कथम् साङ्गः हि रधानं रातः. 
काले शूयते, तथा मध्यन्दिनि सायं च; न अङ्गानि मातः- 
कालादिषु । तत्र अन्वकालेषु अङ्गेष्वन्यकालेषु च भधानेषुः 
न, साङ्गं तेषु कालेषु छतं स्यात्। तस्मात् सद्यर्काला एवेता 
विछतयः- इति। अपि च, “यद्धं साकमेधः दति शरूयते, 
तत् सद्यकालासु उपपद्यते ॥ (५।९।९२९ अ) ॥ 

* सान्तपनोयाः दति पाठः अ सा० पर तच क्रियापि सव्वेच तदनगणा अस्ति 

† तत्यम्भव,त दति का० क्रौ० पण पाटः। 



५५० मोर्मांसा-दणेने 

ख. 

भा. 

अनुयाजायुत्कषेप्रयाजान्तापकषोधिकरणम् ॥ (तद्ातितदन्तन्धायः) 

अङ्गानां मुखयकालत्वा्यथोक्तम्त्कष स्यात् ॥ 
२३॥ (पु, ॥ 

ज्योतिष्टोमे जूयते,-“चाभ्चिमारुतादरष्वेम् अनुयाजेश्चरन्ति 
इति उत्कषः, तथा अ्रोषोमोये पशौ, तिष्ठन्तं पसं भरयजन्ति 
दूत्यपकषः। तच खन्देहः,-- किम् उत्कष अन याजमाचम उत- 

कष्यते, खपकष च प्रयाजमाचम्, उत उत्कषण्न याजादि, अपकष 

भाः 

ना. 

च प्रयाजान्तम् ?-इति। किं तावत् प्राप्तम् ?-यावद्क्तम्, 

उत्कषापकषयोः स्यात्। कुतः ?। “अङ्गानाम् मुख्यकालत्वात्” 
--एवम् अन्येषां प्रधानकालता भविष्यति-इति। तत्र सह- 

त्वस्य प्रापकः प्रयोगवचनः अनुयदीष्यते॥ 

तदादि वाभिसम्बन्धात्तदन्तमप्कषे स्यात् ॥ 
२९ ॥ (सि०)॥ 

तदादि उत्कष, तदन्तम् अपकष गम्येत । कुतः ?। “ अभि- 

सम्बन्धात्, यत्* अनुयाजानां परस्तात् समाम्नायते, तत् 

भ्रधानादन्तरं प्रयोगवचनेन प्राप्तं बाधित्वा पाठसामथ्यात् 

अनयाजेभ्यः परस्तात् क्रियते, तथा यस्ततः परः, स ततः 

परस्तात् एवभेक उत्छष्यमाणः सवं गुणकाण्डम् उत्कषति, 

तथाग्पङ्ृष्यमाणोग्पकषति-- इति ॥ (५।९।९२ अ०) ॥ 

रत्या प्रो्णादीनां सैमिकपूव्वेभाविताधिकर णम् ॥1 

प्ररच्या कतकालानाम् ॥ २५ ॥ 

ज्योतिष्टोमे अयते प्रातरनुवाककाले, “प्रतिप्रस्थातः सवनोयान 

* यदि दति का” क्रौ° पु पाठः। रवं परच “ तथा! इत्यत्र तद् इत्यपि ॥ 



५ अध्याये ९ पादः ॥ ५५९ 

8 भा. निवेपसवेति प्रष्यतिः- इति सवनोयानाम् निवापकालः, अस्ति 

च वद्धष्परवमाने स्तुते “चग्नीदग्नीन् विद्धर बद्धस्तणीहि 
पुरोडशानलङ्कुरु- इति । तत्र सन्देहः, किं प्रातरनुवाककाले 

सवनीयान् निरूप्य प्रचरणोद्धोमादयः सौमिकाः पदाथाः, 

उत पौरोडाशः प्रागलङ्करणात्?-इति। किं परास्तम्? 
अनियमः, नियमकारिणः शाखस्य अभावात् 

-इत्येवं प्राम बूमःः-- प्रत्या छंतकालानाम्»- ज्ञात- 

कालानाम् पदाधेानाम् ् रटत्या नियमः स्यात्, प्रयज्यमा नमेव 
हि पूवेषदाथम् अभिनियच्छति, स तस्य परस्तात् समाम्नातः, 
परस्तात् कत्य; सौमिकस्य तु षदाथेस्य प्रचरणणेद्धोमस्य 
वचनात् क्रमो बाधितः, अलद्रणं च वह्धिष्पवमानस्य परस्तात् ` 
समाम्नातं, तस्मात् तस्य पूवैः पदाथा निवैपणादीनामन्त, 
तत उत्तरे सौमिकाः पदाथाः कत्तद्याः- इति ॥ 

४०१ 

ख. श्ब्ट्विप्रतिषेधाच्च ॥ २६॥ (यु°,॥ 
(~ 

भा. शब्दञ्च विप्रतिषिध्यते, ̂अलङ्कर- इत्युक्तः भ्रोच्णादोन् 
भरतिपद्येत, अस्यत्पच्ते तु, “्रलद्भुर-इत्यक्ते अलङ्करणमेव 
प्रतिपत्स्यते, तच अलङःरणे प्राप्रकाले प्राप्तकालवचनो लोडन्तो- 

ग्नुयदीष्यते। तस्मात् अचर म्राहत्तिकः क्रमः-डइति॥ (५। 

९।९२ अ) ॥ 

वैकतयूपकम मा चापकषोधिकरणम् ॥ (ूपकमेन्यायः) ॥ 

छ असंयोगात्त् वैकृतं तदेव प्रतिकृष्येत ॥ २७ ॥ 
© © . क अ ४ भा. अस्ति दश्पूणमासप्रहातिके पशावग्रोषोमोये वेत यूषकम, 

तत् प्रतिकृष्यते: दीच्ताखु यूपं च्छिनत्ति इति। तत् प्रति- 

छष्यमाणम् अवाचोनान्यपि च्रभ्नोषोमोय-्रणवनादोनि प्रति 



५५२ मीर्मासा- दशेमे 

भा. 

भा. 

कर्षति, उत न?- इति संशये, भरतिकषंति, सम्बन्धात्-इति 

गम्यते । | 

तथा प्राप्ते बूमः, विद्छतावभ्यधिकं यत्, तत् प्रतिङ्ष्यमाणं 

ततोम्बाचीनान्यपि चचभ्नोषोमीयम्रण्यनादीनि न अरतिक्रषु- 
मदेति। कथम् ?। “असंयोगात्, पा मुकं यूपकम, ततः प्राचोनं 
सौमिकं, न तयोः परस्परेण सम्बन्धः, न, सौमिकः पदाथः, 

पागुकस्य उपकारकः पशोवा, यदि हि तयोः उपकारकः 

स्यात्, ततस्तस्य उपकुवतः क्रमोःप्यस्य साहाय्यं कुवेन् गुणभूतः 
स्यात्, न त्वेतदस्ति, तस्मात् नैषां परस्परेण क्रमे नियमः, 
अतो यूषमाचं प्रतिषष्यते । अपि च यूपमाचरं भतिक्लव्य जता 
शब्दे सौमिकानाम् खक्रमबाधो न भविष्यति-इति॥ (५। 

९.।९.४ अ) ॥ 

दकचिणाद्मिकद्ामानपकषोधिकरणम् ॥ 

प्रासङ्गिकं च नोत्कषदसंयो गात् ॥ २८ ॥ 

ज्योतिष्टोमे श्रयते, -* आभिमारुतादरष्वेम् अनुयाजेश्चरन्ति 
-दइति, अनुयाजा उत्छष्यमाणा दाक्िणाधिकौ दोमौ उत्- 
कन्ति, न ?-इति संशयः। सम्बन्धात् उत्कषन्ति । 
- इति मासे उचाते,-नेतावुत्क्रषुम देन्ति, ये तयोः स्वे चनु- 

याजाः, सम्बद्धार्ते, न प्रयुक्ताः परकीयः. तेषाम् चथा निर्वत्तितः 
--इति। पदाथानाम् चव्रामो भवति, न पटाथंम्रयोजनानाम्, 
यौगपद्येन हि पदाथा उपकवेन्ति-इति वच्यामः, पदाथानाम् 
च उत्पत्तिः क्रमवती, पृथक्शब्दत्वात् उत्पत्तेः, न पटाथं- ` 

प्रयोजनस्य, युगपत्प्रयोगवचनेन अभिहितत्वात्) अतोण्नु- 
याजोत्पत्तेः उत्कषिकाया अभावात् दाल्िणभ्रिकौ द्ोमौ न 
उत्टष्येयाताम्- इति) अपि च अनुयाजमाच्रम् उत्छष्य 



स 

> ^ मनि कन्तः 
५ च्यध्याये ९ पाटः ॥ ५५३ 

भा. छताथ शब्दे दाच्िणाग्रिकयो रामयोः खक्रमबाधो न भविष्यति 
-इति॥ (५।९।९१५ अर) 

पु रोङ़ाश्ाभिवासनान्तस्य दंऽनपकषेधिकरणम् ॥ 
| ए. ९ 

ख तथाऽपृव्वंम् ॥ २९ ॥ 

भा. दशपूणेमासयोवदिः, हविरभिवासनोत्तरकाले समाम्नाता, सा 

अमावास्यायां प्रतिछष्यते,- -“पूव॑दयुरमा वास्यायां वेदिं करोति' 

-इति, सा त्वपछछलष्यमाणा ततोग्वाचीनान् पदाथानपकषति, 
न?- इति संशयः । उचते, सम्बन्धात् प्रतिकषेति। इत्येवं 
माते बूमः,“ तथाम्पूवम्, अभरृतिपूविकायाम् अमावास्यायां | 
वेदिकरणं पूवदयुराम्नातम्, उभयोरपि वोभूते इविरभिवासनं, 
अभिवासनं त्वा अमावास्यायां वेदिः कत्तयः- इति न युत्या- 
टोनाम् अन्यतमत् कारणमस्ति, तसमात् न च्रभिवासनान्ताः 
भ्रतिक्रष्ट्ाः- इति, शच्रभिवासने च श्रपहष्यमाणे वीं 
भखखमी-भवेयुः ॥ (५।९। ९६ अ०) ॥ 

सान्तपनीयाया अग्रिदाचानुत्कषेकताधिकरणम् ॥ 

ख. सान्तपनीया तृ त्कघटमिहों सवनवद्वगुगात् ॥ 
२० ॥ (पू०,॥ 

भा. चातुमेस्येघु साकमेधावयवः सान्तपनीया नाम इष्टिः,- 

“मरुद्यः सान्तपनेभ्यो मध्यन्दिने चरुं निवपति- इति, सा दैवात् 
मानुषात् वा प्रतिबन्धात्“ उत्छष्यमाणा अच्चिद्ोचम् उत्कषत्, 
न वा?-इति संशये, उचते,“ सान्तपनीया तु उत्कषत् चञ्चि- 

। 

* प्रतिबलादितिञखा० सा°्पु° पाठः॥ 
4 

९ $ 
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भा. 

ख. 

भा. 

च्च. 

भा. 

च्च. 

ना. 

दों सवनवत् वैगुण्यात्, यदि न उत्कर्भत्, चआश्िद्धोचसवने- 
ग्िद्ोचकाले उदड्खते अभ्रावश्रिद्योचं विगुणं स्यात्! तस्मात् 
उत्क्रटयं, सवनवत्,-यथा प्रातःसवनं देवात् मानुषात् वा 

प्रतिबन्धात्+ उत्क्रष्यमाणं माभ्यन्दिनं सवनम् उत्कषेति- इति, 
एवम् अतापि द्रष्टव्यम् ॥ 

अ्रव्यवायाच्च ॥ ३१॥ (यु०)॥ 

एवं सान्तपनीयम् अञ्रिद्दोत्रेए न व्यवहितं भविष्यति-- 
इति, तत्र करमोग्नुयद्धीष्यते ; क्रमभेदे च दोषः यते,-- “अप 
वा एतत् यज्ञाच्छिद्यते, यदन्यस्य तचे विततेभ्न्यस्य तं 

प्रतोयते इति॥ 

असम्बन्धात्त् नोत्कषेत् ॥ ३२॥ (सि°) ॥ 

न अश्चिद्धोचरस्य सान्तपनोया अङ्ग, न सान्तपनोयाया वा 

अरथिद्दोचं, तेन नासावच्रिद्धो्रस्य परस्तात् कत्तव्था, अतो न 
अग्रि द्ोचम् उत्क्रष्टव्यम् ॥ 

प्रापणशाच्च निमित्तस्य ॥ ३२ ॥ (यु°)॥ 

भराप्तं च अन्निद्ोचस्य निमित्त,“ सायं जुद्ोति, मातजंद्योति, 
उदिते जोति, यनदिते जोति, म्रथमास्तमिते जुद्धोति, सन्धौ 

जदहोति, नच्चाणि दृघ्ा जद्ोति- इति, तत् न अति- 

्रनितर््यं, तस्मात् अपि न उत्कषः। यदुक्तः वगुण्यम्- इति, 

उत्कषम्पि वगृण्यं कालान्यत्वात्। ` अङ्गमाष्ेजघन्यः काल- , 

विधिवेभ्यताम्" इति चेत्। न, कालस्य निमित्तत्वात्, 

* प्रतिबलादिति आ० सा° पु°पाठः॥ 

† यज्ञश्य च्छिद्यते डत का° क्री? पुर पाठः।॥। 

८ ४ 0. 



ष 
६ ५ स्सध्याय ९ पद््ः॥ ५५५ 

भा. तदपाये चरश॒तमेव सै त्रियेत, निमित्तं च, अनुपादेयत्वेन 
अवणात्, सप्रमो दि आधारादिष्वसम्भवात् निमित्तसप्तमी 

. दष्व्या। अथ यदुक्तं, सवनवत् उत्क्रष्टयम्- दति, तदचते, 

ख सम्बन्धात् सवनोत्कषः ॥ ३४॥ (आ० नि०)॥ 

भा. सम्बद्धं हि सवनं सवनेन, एकक्रतु सम्बन्धात्, तत् उत्छंष्वते ॥ 
(५।९.। ९.७) ॥ 

उव्यरानुरोघेन चोङ्ग्युत्कषोधिकरणम् ॥ 

ख. षोडशौ चोकथ्यसंयोगात् ॥ ३५ ॥ 

भा. ज्योतिष्टोमे शूयते, षोड {शनं प्रहत्य, "तं पराञ्चमुक्येभ्यो 

विगृह्णाति इति, यदा देवान् मानुषात् वा प्रतिबन्धात्ः 
उस्थ्यानि उत्छष्यन्ते, किम् तदा षोडशो उत्छ्टव्या, न ?-- 

इति भवति सुं्यः। किं म्राप्तम्?-न उत्क्रष्टद्यः। कुतः?। 

एवं स्तोत्रं खस्मिन् काले षोडशिनः छतं भविष्यति-ड़ नि, 
समयाध्युषिते खय षोडशिनस्तोचम् उपाकरोति- इति। 
तस्यात् अनुत्कषेः- इति । 

एवं प्राप्ने बूमः, षोडशी च उत्क्रष्टव्यः कस्मात् ?। 

ˆ उक्ष्यसंयोगात्”, उत्क्श्यसंयोगो हि षोडशिनो भवति.-- “तं 

पराञ्चम् उक्थ्येभ्यो विगह्ाति-इति। तस्मात् उत्करषटवयः 

बोडश्ो। यदुक्त षोड़शिनस्तोचकालेन अवजनं भविष्यति 
 --इति, उचते, स्तोचक्रममनुरुष्यमानस्य म्रधानक्रमो विरुध्येत । 

तस्यात् न स्तोचक्रमोग्नुरोद्धयः, उभयं न शक्यम् अनुगृ दीतुम्, 
गरदं वा गृद्धीत्वा चमसं वोन्नीय स्तोचम् उपाकरोति- इति 

* प्रतिबलादिति अा० सा प° पादः॥ 
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भा. शरूयते । तस्मात् उत्क्रष्टव्यः षोडशी-- डति ॥ (५।९। 
९८ अर) ॥ | 

इति ओशवरखाभिनः छतौ मीमां साभाष्ये पञ्चमस्याध्यायस्य 
प्रथमः पादः ॥ 



५ च्यध्याये २ पादः ॥ ५५७ 

पञ्चमे अध्याये दितीयः पाद्ः॥ 

~= ||| |||॥= । 

बाजपेयपग्नां सव्वंषामेकदापाकरणादि--धमेनुढानाधिकरणम् ॥ 

(पदाथोनुखमयन्यायः) ॥ 

च. सन्निपाते प्रधानानामेकंकस्य गुणानां सव्व॑कर्म 
स्यात् ॥ १॥ (पू०)॥ 

भा. वाजपेये, "सप्तदश प्राजापत्यान् परश्रनालभते- इति 

श्रूयते, श्रग्रोषोमीये च पशौ पणुधमाः समाम्नाताः चोदकेन 

भराप्ताः; तेषु संशयः, किम् एकस्य अआआदेरारभ्य धमान् 
सवान् कत्वा, दितोयस्य पुनरादित उपक्रमितव्याः, अथ प्रथमः 
तावत् सवषां क्त्यः, ततो दितीयः ?- इति । किं भप्तम्? 
--* एकैकस्य सव श्रपवजेवितव्याः- इति । कुतः ?। प्रधाना- 
सत्तेरनुय्रह्वाय, इतरथा प्रधानासत्तिविभ्रङप्येत! यथा बहु 
अश्वेषु भरतिगृदोतेषु ये पुरोडाशाः, तेषु नैकजातीयानुसमयः, 

एवम् इदहापि- इति ॥ 

च. सव्वषां वेकजातीयं छतानुपृव्वत्वात् ॥ २ ॥ (सि०,)॥ 
भा. णकजातीयानुसमयः कन्तेयः। किम् एवं भविष्यति ?। स्त्वं 

श्ननुयदीष्यते, तत्सहत्वम् अयते, “वश्वदेवीं छत्वा पसु 
भिखरन्ति--इ ति, एकस्िन् काले पश्चनां प्रचारः। 

“ननु णवं सति पूरवेस्य पदाधेस्य उत्तरः पदाथः पश्वन्तर- 

व्यापारेण चवधीयते। नेष दोषः, एवमपि छतमेव श्रानुपूय, 

-योग्सौ पश्वन्तरे व्यापारः स एवासौ, न पदाथान्तर, 

पदाथान्तरेण यवधानं भवति ॥ 



५५८ मोमांसा-दशंने 

ख. कारणाद्भ्याडत्तिः ॥ ३॥ (आ० नि) ॥ 

भा. अध यदुक्तः ब्व पुरोडाशेषु न एकजातीयानुसमयः-- 

इति, तत् परि हन्तव्यम्, अच उचते, - युक्तं तच, यत् "कारणात् 
चअभ्याहत्तिः,-- एकजातीयानुसमय इ क्रियमाणे सदहखस्य 

अधिश्रयण छते प्रथमः गुष्येत्, तस्य च प्रथनं न शक्येत कतेम्॥ 
(५।२।९. अ०)॥ < 

अधवा अधिकरणान्तरम्,- 

सदखाञ्चपरतिग्ररणस्थले एककस्य एकदा सव्व॑धर््रोनुष्ठानाधिकरणम् ।। 

( काण्डानुसमयन्यायः )॥ 

ख. कारणाद्भ्यारत्तिः ॥ ३ ॥ 

भा. चअनेकसदखाश्वप्रतिग्रदे तवानुष्ठानम्- दति पूवैः पत्लः। 
काण्डानुखमयोग्युपेतव्यः*- इति सिद्धान्तः ॥ (५।२।२ अ०)॥ 

मुष्टिकपालादीनाम् समुदायानुसमयाथिकरणम् ॥ 

ख. मुष्टिकपालावदानाच्नाभ्यच्जनवपनपावनषु 
चैकेन ॥ 8 ॥ (प्०,॥ 

भा. मुच्छादिषु संश्यः,- किं मुष्टिना अनुसमयः, उत चतुभि 
मुष्टिभिः? इति। किं प्राप्तम् ?-मुष्टिना-इति। वुतः?। 

एकमुरटिनिग्वीपो दि एकः पदाथः, न चतुमुष्टिनिवापः। 
कथम् ?। एकस्थिन् मुष्टौ निरुप्ते यतीभावः पयेवस्यति, न शकं 
वदितुम्,--न किञ्चित् निरुप्तम्-इति, न च, निरुत्े निवापो 

नहतः स्यात्, न च मुष्ठिमात्रेण निरुप्तेन न प्रयोजनं, न हि 

> - - ४ एकस्मिन अव्छधम्प्समापनं काण्डानसमयः दति ॥ 
= ॐ 

† मृष्टिमाच निदप दूति काण क्रो पु° पाठः ॥ 



+ 

भा. 

भा. 

५ ध्याये ९ पादः ॥ ५५९ 

एकस्िन्, अनिरुपे चत्वारः सम्भवन्ति, मुष्टिसमानाधिकरणो 
हि चतुःश््दः, तस्मात् मुष्ठिना अनुरमयः कायः। णवं,- 
“कपालान् उपद्धातिः- इति, तथा, “मध्यादवद्यति पृवाड़ा- 

दवद्यति', तथा, “अङ्क्तेःभ्यङक्ते वपति पावयति- इति ॥ 

सव्बौणि त्वेककाय्यत्वादे षां तद्गणत्वात् ॥ ५ ॥ 
(सि) ॥ 

सवाणि तु समाप्य अनुसमेयात्, नेकमुष्टिनिवैाषः पदार्थः, 
€ } 

चतुःसु्ुयत्वात् निवापस्य । कथं चतुःखुह्ता ?। चतुःशब्द्स्य 

निवपतिना सम्बन्धात्, एवं सह कमणा, अनेकगृणविधानं 

न्याय्यं, इतरथा, मुष्टिसम्बन्धे सुति वाक्यभेदः प्रसज्येत ! 
 अनिवापाङ्गं च स्यात्! तथोपधानादिष्वपि, अष्टाकपालम् 

मा. 

एकादशकपालं निवपति- इति निहशात्। ‹दिरवद्यति 
चिरभ्यङ्क्ते एकविंशत्या पावयति--इति सद्कधादोनाम् क्रिया- 
गुणत्वं भवति 1 तस्मात् समुदायेन चअनुखमयः- इति ॥ (५। 

२।३अ०)॥ 

व्यवद्ानस्य प्रदा नान्तानुसमयाधिकरणम् ॥ 

` संयुक्ते तु प्रक्रमात्तदङ्गं स्यादितरस्य तदथेत्वात् ॥ ई ॥ 

दशपूणमासयोः यतेः -“ दिह विषोग्वद्यति- इति । तच 
संशयः, किं अवदानेन च्रनुसमयः, उतावद्ानेन प्रदानान्तेन? 

इ ति। किं भाप्तम् ?-अवद्ानेन-इति ब्रूमः। कुतः?। 

पथक्पदाथत्वात्, पृथक् पदाथा हि अवदानं, यतोभावस्य 

पर्यवसानात्, अवद्यतिवचनात्। एवं मे बूमः,“ संयुक्ते तु 
प्रक्रमात् तदङ्गं स्यात्, इतरस्य तदयत्वात्, न अवदानं पथक् 

पदाथः, भ्रद्ानस्य स उपक्रमः, इतरथा अवद्यतेः अद्ृष्टायता 



, 
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भा. स्यात्! सङ्खया विशेषविधानाथंम् च पनवेचनम्। तस्मात् 
पदाधोावयवोप्वदानं, न च अवयवसद्त्वं प्रयोगवचनेन उचते, 
तस्मात् भदानान्तेन अनुसमयः- इति ॥ (५।२।४अ०)॥ 

्ञ्चनादेः परिव्याणान्तानुसमयाधिकरणम् ॥ 

ख. वचनात परिव्याणान्तमच्ञनादि स्यात् ॥ ७ ॥ 
( सि०) ॥ 

भा. ज्योतिष्टोमे अग्रोषोमोयपभौ यूपस्य चञ्चनाद्याः पदाथाः 
यन्ते, तेषु युपेकादशिन्यां भेषु संशयः, किं चज्ञनादीनाम् 
एकेकेन अनुसमयः, उत अज्ञनादिना परिदाणन्तेन ?- इति । 
किं प्राप्तम् ?-परिव्याणान्तम् अज्ञनादि स्यात्। कुतः?। 

वचनात्, वचनमिदं भवति, “अञ्जनादि यजमानो यूपं नाव- 

खजेत् आ-परिव्याणात्- इति, न च शक्छं, बङष्वज्ञनादि्ना 

श्रनुसमयः कतम्. न च अनवखष्टुम्। तच्ात् परिव्याणान्तेन 
अनुखमय, ॥ 

द. कारणाद्ानवसगः स्यात् यथा पाचदङ्धिः ॥ ८ ॥ 
( 5. ) ॥ 

भा. सहत्वस्य प्रापकः प्रयोगवचनोग्नुयदीष्यते- इति पदार्थेन 
अनसमयः। (अनवसगेः' च प्रतौ अथात् छतः, खाडाय्यं 
यजमानेन अध्वयाः, एवं दृष्टाथेता अनवसगेस्य, इतरथा 
अद्रष्टाथता स्यात्! न च, अथात् छतं चोदकः भ्रापयति।. 
तस्मात् यूपान्तरेणोच्छयितयेन* कारणेन अवद्जेत्, यथा 
ˆपषदाज्येन अनुयाजान् यजतिः इति थात् तस्य धारणां 
पाच्म्मिद्यति ॥ 1 

* उच्छ्रितेन इति का० क्री° पु° पाठः॥ 



<+ स नः 
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५ अध्याये २ पादः ॥ ५६९ 

ख. नवा श्ब्दकतत्वान्यायमाचमितरदथात्पाच- 
| विदङ्धिः॥€॥ (प° नि०,)॥ 

भा. न वैतत्पदार्थन चनुसमयः- इति, परिव्याण्णन्तेन पदाध- 
काण्डेन अनुसमयः स्यात्, शब्दछतं दि प्रतौ अनवस्जनं, 

शक्रोति दि तेपि यजमानात्, चध्वयृः यूपमुच्छयितुम्। 

सौकयम्- इति चेत्। विधिशब्दो बात! दृ्टाथेता णवं 

दि नियम्येत ! भोजने पराङ्मुखता इव, अतोग्सम्भवात्, पद्ाथे- 
काण्डेन अनुसमयः, प्रयोगवचनस्य च न्यायमाचत्वं, चोदकः 
ततो बलीयान्, पावि इ्स्त्वथात् कत्तेया ॥ (५।२। 
५ अ०)॥ 

> = 

देवताद्यवद्ानेषु पदाथानुसमयाधिकरणम् ॥ 

ख पशुगशे तस्य तस्थापवजयेत्पश्वेकात्वात् ॥ १० ॥ 
(प॒०)॥ 

भा. वाजपेये प्राजापत्याः पश्वः। तेषु सन्दे हः, किम् एकैकस्य 
पशोदवतानि अवदाय ततः सौविष्टहटतानि, तत रेडानि ; अधं 
ॐ ॐ > = ~ = देवतेदंवतानामनुसमयः, सौविष्टरतेः सौविष्टरखतानाम्, रेड- 
रेडानाम् ?- इति। किं तावत् प्राप्तम् ?--णकेकस्य छत्लानि 
अवदाय ततो दोतव्यं, प्रतौ वचनात्, एतत्छतं प्राजा पत्येष्वपि 
चोदकेनेव प्राप्रोति॥ । | 

ख. टैवतेवककम्याीत् ॥ ११ ॥ (सि°)। 
भा. न एतदेवम्, दैवतः दैवतानां, सौ विषटलतेः सौ विषक्लतानाम्, 

रेडेरोडानाम्- इति । कस्मात् ?। *रेककम्यात्, णवं सटां 
भवति, यचच वचनात् भ्रशतौ छत्लावदानम्- इति, “देवतानि 

8 ष 
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भा. 

` देयानि इति प्रतौ श्रयते, तत् इह देवतेदैवतानाम् 

भा. 

भा. 

- नानावीजेष्वेकमुलुखलं विभवात् ॥ १३ ॥ (सि०)॥ 

अवदाय न तावति एव दोतव्यं, सौविष्टकछ्लतानि रवदेयानि; 
सौ विषटछतानि अवदाय न तावत्येव होतव्यं, णेडानि अव- 

अनुसमय कुवन्नेनं प्रातं घमं बाधेत, दैवतानि अवदाय नैव 
जुद्धोति, सौ विष्टतानि चवद्यति-इति; अथ सौविषटलतानि 
अवदाय नेव जुद्धोति, रेडानि अवद्यति-इति। तच्ात् 
पदाथेमातरेण अनुखमयः- इति ॥ 

मन्तस्य चाथवन््नात् ॥ १२ ॥ (यु०)॥ 
एवं मनोतामवस्तवं भविस्यति, इतरथा पयायेणैव स्यात्। 

> =€ तद्त् दैवतैर्देवतानां सौविषटखतैः सौविष्टकतानां टेडेरेडानाम् 
--इति॥ (५।२।६अ०)॥ हिः 

नानावीजेदट उलूखलादीनाम् तन्तताधिकर एम् ।! 

अस्ति राजद्धवे नानावोजेष्टिः,-“चग्रये गृहपतये तती- 
नामष्टाकपालं निवपेत्, सोमाय वनस्पतये श्यामाकं चरुम्- 
इत्येवमादि। अस्ति तु तच प्राङछतोग्वद्न्तिः। त्र सन्दे हः,- 
किं तत्रैकम् उलूखलं पयायेण, उत यौगपद्येन बहूनि ?-इति । 
कुतः संश्यः?। यदि छंष्णाजिनाधस्तरणादयः पृथक् पदाधाः, 
ततो भेदः; चथ छष्णाजिनास्तर णादिः तण्डुलनिटं ्यन्त एकः 
पदाथेः, ततः त्रम्-इति। किं तावत् प्राप्तम् ?--एकम्-- 
इति। कुतः?। पयायेण “विभवात्,--एकस्य उपादानेन ` 
सिद्धे दितोयस्य उपादानम् अनथकं स्यात्। तस्मात् तवम्- 
इति॥ 



५ अध्याये ₹ पादः ॥ ५६दे 

ट - ‡ । 

ख. विद्धिवां नियमान् पृव्वस्य तदथत्वात्॥ १४॥ (पू०)॥ 
भा “विदद्धिः उलूखलानां स्यात्, नियतं हि च्रानुपूव्यं पाटनं 

सहत्वे सति उपपद्यते, पदाथानां च अनुसमयः, पथक्पदाथोासख 
` चअ्धस्तरणादयो यतीभावस्य पयेवसानात्, चरधस्तरणादिभिख 

पदेरभिधानात्। तस्मात् विदद्धिः-इति। 

` ख. रकं वा तण्डुलभावा न्ते स्तद् थ्वात्॥ १५॥ (०) ॥ 

भा. “एकं वा उलूखलं पयायेण स्यात्, एको दि चरधस्तरणादिः 

तण्डुलपयेन्तः पदाथः, स्तरणादि न्तेरुपक्रमः फलीकरणान्तख 
तस्थैव शेषः*, यतो दन्तिस्तण्डुलनिष्पत्त्यधैः, एवं स्तरणादीनां 

न्तेख न अदृ्टाथेता भविष्यति। तस्मात् तव्रम्-इति॥ 

(५।२।७अ०)॥ 

च्यग्रौषे [> [प [य 

मौीयपश्े प्रयाजानुयाजयोाः पाचभेदाधिकरणम् ॥ 
। 

ख. विकारे त्वन॒याजानां पाचभेदोऽथभेदात् स्यात्॥ १६॥ 

भा. चस्ति ज्योतिष्टोमे पयसुरप्रोषोमोयः, तत्र शरूयते,“ पष- 
दाज्येना अनुयाजान् यजति इति। तच सन्देहः, किं 
प्रयाजानुयाजानाम् एकं पारम् आज्यस्य पृषदाज्यस्य च 

धारणाम्, उत भिद्यते? किं प्राप? एकम्- इति । कतः ?। 

भ्र्तावेकं, ्रतिवत् इहापि एकेन भवितव्यम् । 

एवं प्रात बूमः,“ पाचभेदः' ‹स्यात्'। कुतः ?। “अथभेदात्" 
` खुद्धस्य भयाजा अधः, पृषतोःप्यनुयाजाः, पृषति गृद्माणे 

* फलोकरणादयख्च तस्यैव विशेषा. दूति का० क्री" पु° पाठः॥ 
† दधिमित्रमाञ्यम षदा च्यम् ॥ 
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भा. प्रयाजानां वेगुण्यं, ुह्धेःनुयाजानाम्। न च, एकस्िन् पातर 
विविक्तं शक्यं कतुम्। मयोाद्ायामपि क्रियमाणायां भदीयमानं 
संख्ज्येत! अपि च आआकारभेदादुपग्डतः उषग्डत््वं विद्न्येत ! 
प्राणिमाचयपुष्करा हि सा, एकपुष्करा च । 

(अथ उचेयत,--पृषद्ाज्यमप्याज्यमेव- इति न भिख्त्वं 

दोषाय-इति'। नैतदेवं, प्रलतौ उत्पवनावेच्तणयोः प्रयो- 
जनमेतत्, यत् आज्यस्यापरेण दूवेण असंसगेः। णवं चेत् 
अनुपपन्नं, यत् प्रयाजा पृषदाज्येन इज्येरन्-इति। अपि 
च, एवं सति अवश्यं दविषः काचित् माचा अपनीयते। न 

च शक्ये; प्रयाजकायग्वसितेःनुयाजा्थे यद्दोतुम्, ्रछ्छतावेककालं 
यद्वणम्, इ हापि एककालमेव कत्तव्यम्। तस्मात् पाचभेदः-- 
इति॥ (५।२।८अ०)॥ 

नारिदोम्योपद्धामपूव्वेताधिकरणम् ॥ 

द. प्रतेः पूर्व्वो क्रत्वादपृव्वेमन्ते स्यान्न दयचोदितस्य 
शषास्नानम् ॥ १७ ॥ (सि°) ॥ 

भा. अग्नौ नच्तैच्छां श्रयते,“ चश्नये छत्तिकाभ्यः पुरोडाशमण्टा- 

कपालं निवपेत्, सोभ्च जुद्दोति, अग्नये खाद्ा, छत्तिकाभ्यः 
खा द्ा-इत्येवमादि होमाः समाम्नाताः। सन्ति तु भ्रौ 
नारिष्टदोमाः+*। तच सन्दे हः,- किं नारिषटद्धोमाः पूवम्, उत 
उपद्दोमाः ?- इति संशये उचयते, प्रातं पूवै, वेछतमन्ते स्थात् 
-इति। कतः ?। चोदितस्य परिपूणेस्य शेषं म्नायते, यथा 
जातस्य पुतन्नस्य क्रीडनकम् ॥ 

* दश ते तनवे यज्ञयज्ञिया इत्यादि मन्तेराव्याङतयो नारिषटडामाः इति माघवः ॥ 



५ ध्याये २ पादः ॥ ५६५ 

दध. मुख्यानन्तथयमाच्रेयस्तेन तुल्यश्रुतित्वाद शब्दत्वात् 
प्राक्रतानाम् व्यवायः स्यात् ॥ १८ ॥ (पू)॥ 

भा. “अत्रेयो मन्यते स्य, “मुख्या नन्तयै' वेहातस्य, पञ्चात् तु 
भ्राङ्तं भरयुज्येत। म्रधानानन्तरं विकृतस्य पाटः म्रत्यत्तः, तस्मात् 
पूवम् उपद्धोमाः ततो नारिषटद्ोमाः- इति । `म्राङतानां 
अवायः स्यात्, यतः ते न जूयन्ते ॥ | 

ड अन्ते तु वाद्रायणस्तेषां प्रधानशब्द- 
त्वात् ॥ १९ ॥ (ड) ॥ 

भा. ‹वाद्रायणस्तु' चाया मन्यते स्य, “अन्ते' वेङतानां भयोगः 
-इति। कुतः ?। मधानशब्द गृ हीतत्वात्, प्राकतानामङ्गानाम् 

भधानशब्द् गृ होतत्वं, तत््रधानशब्द्गृद्धोतानि हि प्रारतानि 

अङ्गानि, तस्मात् च मधानश्ब्दात् परमेतत्,- “सोः जुद्दोति 

अभ्रये खाहा छत्तिकाभ्यः खाद्ा- इत्येवमादि! तस्मात् 
भ्रत्यत्तादेव क्रमान्नारिषटद्ोमेभ्यः पराञ्च उप्होमाः- इति॥ 

€ ¢ 

ख. तथा चान्याथदश्नम् ॥ २०॥ (यु०)॥ 

भा. अन्याधाम्पि चेतमथं दशयति, “अध्वरस्य पूर्वमथाश्नेरुष 
स, 

भेत्येतत् कमे, यद्श्रिकमे- इति; पञ्यात्समाम्नातस्य पञ्चात् 
भ्रयोगं दशयति ॥ (५।२। < अ०)॥ 

~ - ~ 

 विदेवनादोनामभिषेकपूव्वेताधिकरणम् ॥ 

ख. छतदेशात्त॒ पृव्वषां स टे शः स्यात्तन प्रत्यक्षसंयोगात् 
न्यायमाचमितरत् ॥ २१॥ 

भा. राजद्धये सयते, यति भौ नःओेषमास््ापयति, अरभि- 



५६६ मोमांसा-दशेने 

भा. धिचयते-इति। तच सन्दे हः, किम् टेवनादीनामन्ते भरयोगः, 

उत अभिषेकात् पूवम् ?-इति। किम् प्राप्तम् ?-“अन्ते तु 
वाद्रायणः- इत्यन्ते प्रयोगः कर्तव्यः-इति। णवं भासे 
ब्रमः,--“ङतदेशात्' अभिषेकात् पूवं तु भयोगः, छतदेशे हि 

अभिषेकः, 'माहेन््रस्य स्तोत्रं प्रत्यभिषिच्रते- इति प्रत्यच्तानु- 

ग्रहायाभिषेकात् पुवं प्रयोक्तयम्। “न्यायमाचम् इतरत्, 
“अन्ते तु वादरायणः-इति॥ (५।।२।९० अ०)॥ 

साविवदामादौनां दौक्चणोयपूव्प्रयोगाधिकरणम् ॥ 

ख. प्रज्ञताच्च पुरस्ताद्यत् ॥२२॥ 

भा. अस्ति अच्रिः “य एवं विदान्रिञ्िनुते-इति। तत्र 
दौचणोयायाः पव साविव्रद्धोमाः उखासम्भरणम्, इष्टकाः 

पसुञ्च-इत्येतद्ाम्नातम्। किं तदेव पुव कन्तव्यम्, उत 
दोच्तणोया?-इति। किं प्राप्तम् ?- वेछतानामन्ते म्रयोगः, 

“अन्ते तु वादरायणः-इति। एवं मापते बूमः,- पूवं सावि 
होमाः, इष्टकाः, पयुरुषासम्भरणं च । कुतः ?। भ्रत्वच्तपाठात्, 
पुनः तच दीत्तणोया चम्नाता, तस्या पुरस्तात् साविच- 
दोमा इष्टकाः पयुरुखासम्भर णं च। तस्मात् तेषां पूर्वै मरयोगः 
-इति।॥ (५।२।९९ अ०)॥ 

याजमानसंस्काराणां रक्लप्रतिमोकात् पूवंभाविताधिकरणम् ॥ 

ख. सन्निपातश्चेत् यथोक्तमन्ते स्यात् ॥ २३॥ 

भा. अग्नौ दीत्तणोयायाः परतो रुक्सप्रतिमोचनादि* आम्नात, 

* कष्ड छतः सन् उरसि सख्छम्नमानः सवषं आभरणविशेषो खक्मशब्दाथे इति 

माधवः ॥ 



न 
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५ ध्याये २ पादः ॥ ५६७ 

भा. तस्मिन् एव क्रमे चोदकेन दीत्तितसंसकाराः प्राप्नाः। तच 
सन्दे हः,-- किम् अनियमः, उत पृं रुक्सप्रतिमोचनादि, उत 

दीक्ितसंस्काराः? इति। किं प्राप्नम्?अनियमः। अथ 
वा, यथा प्रत्यच्तपाटक्रमात् दीत्तणीयायाः पुरत उखासम्भ- 
रणाद्यः, एवं रुक््प्रतिमोचनादोनि-इति॥ 

एवं प्रात ब्रूमः, दीक्ितसंख्काराः पूवै कत्तव्याः- डति। 

कुतः?। दीच्छणोयां भरति यः पाठक्रमः, यथा च चोदकः, तथो- 

भयेभपि परस्तात् दौत्षणीयायाः कायाः। यः तेषां परस्परा- 
पेच्तः क्रमः, तत्र न कञिद्खासम्भरणस्येव प्रत्यत्तः पाठक्रमः 
पूवत्वम् साधयति। चस्ति तु सं्कवाराणं प्रतौ पृ पाठः, 
विहृतौ क्स प्रतिमो चनस्य उत्तरः, तेन यथोक्त एव ब्रमः स्यात्, 

न्ते वेछतम्-दइति। “चथ किमथे सन्निपात अशङ्कत ?'। 
` ननु अयं सन्निपात एव व्यक्तः। असन्दिग्धे सन्दिग्धिवचनमेतत्, 
यथा 

“ईजाना बज्भियक्तेब्राद्यणा वेद पारगाः*। 
शाखाणि चेत् प्रमाणं स्यः, माप्नाः ते परमां गतिम्- इति। 

तस्मात् न दोषः--इति॥ (५।२।१२अ०)॥ 

इति ओशवरखामिनः लतौ मीमांसाभाष्ये पञ्चमस्याध्यायस्य 
दितीयः पादः ॥ 

* ब्राह्यणाख ब्धच्रुताः दूति का करौ पु° पाठः 
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पञ्चमे अध्याये ततीयः षाद्ः॥ 

~ 

प्रयाजादीनाम् रकादशगदि सद्खयायाः सव्वै्म्पाद्यताधिकरणम् ॥ 

ख. विदटड़्िः कब्पभेदात्एषदाज्यवत्तस्य तस्योप- 
दिश्येत॥ ११ (प०)। 

भा. चअरश्रिषोमीये पशौ ूयते,--* एकादश प्रयाजान् यजति एका- 
दशनुयाजान् यजति--इति। चातुमास्येषु नव भ्रयाजान् 
यजति नव अनुयाजान् यजति-इति। अग्रौ अूयते, “षडुष- 
सदः- इति। तच सन्देहः, किं प्रतिप्रयाजमेकादशसङ्कया 

मत्यनुयाजं च, तधा चातुमोस्येषु नवसङ्या, तथा चध्नौ 
चोपसत्सु षट्सद्भया, उत सवसम्पाद्या सङ्खया ?-इति। किं 
भराप्तम् ए-मतिप्रधानं सुया भिद्यते- इति। कुतः ?। भिन्नोनि 

डि तानि कमणि, तानि च प्रधानानि अति, स्या शूयते ; 
प्रधानसन्निधौ च गृणः शिष्यमाणः प्रतिप्रधानम्भिद्यते, यथा 
"पषदाज्येनानुयाजान् यजति- दति प्रत्यनुयाजं पृषत्ता गृण 
भिद्यते, एवम् इददापि--इ ति ॥ 

च. अपि वा सव्वसह्ु्त्वादिकारः प्रतीयेत ॥ २॥ (सि०)॥ 
भा. सवेसम्पाद्या सङ्का करप्येत । कुतः ?। पृथकूत्वनिवेशिनी हि 

सङ्खया असति पृथक्लोःभ्यासेन कर्प्येत, यावत्यसम्भवो भेदस्य, 

तावल्येवाभ्यस्येत, यावति सम्भवति, तावति पृथकूत्वनिवेश एव 
न्याय्यः, तस्मात् सवेसम्पा दयैव सङ्खया । यत्त,“ पषदाज्यवत्-- 
इति, न, पृषत्ता एकस्य न संभवति, न असौ पृथक्त्वनिवेशिनो, 
न च, एकस्य क्रियमाणा सवधां तच्रेणोपकरोति- इति । 
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भा. 

भा. 

५ अध्याये रे पादः ॥ ५६९ 

तस्मात् अवश्यं भेत्तया, तच्रेण त् उपकरोति सङ्खया, इतरा- 
पेच्ता हि सा भवति। एवं सति सहत्वस्य प्रापकः म्रयोग- 
वचनोगनुयरदोष्यते- इति ॥ (५।२।९ अ) ॥ 

भ्रथमादोनां तिद्टृणामुपसदां खस्थानाच्यधिकर णम् ।! 

स्वस्यानात्त् विदध्येरन् कृतान् पृव्करत्ात् ॥ ३ ॥ . 

उपसत्सु सन्दे हः,-किम् अछत्तिदण्डकलितवत्, उत ख- 
स्थानात् विवद्धन्ते ?-दति। विं तावत् प्राप्तम् ?-- चावे 
नीयानामधेोनाभमेष धमः, यदुत दण्डकलितवत्“, यो हि 
उ चते, ^चिरनुवाकः पद्यताम्- इति, स ्रादित चारभ्य 
परिसमाप्य पुनरादित अारग्यते, तस्मात् दण्डकलितवदटा- 

इत्तिः। 

एवं प्रापे ब्रमः,-*खस्थानात्' विवड़तुमद्दति। कुतः ?। 
“ छत नुपूव्यत्वात्, छतमानुपृच्येम् उपसत्सु, ` प्रथमां इत्वा 
मध्यमा कत्ता, तत उत्तमा-इति। तच यदि दण्डकलि- 

तवद्ात्तिः स्थात्, उत्तमां छत्वा पुनराद्याया अभ्यासे क्रिय- 
माणेःस्थाने सा विद्धिः छता भवति। खस्थानविटङ्खौ नेष 
टोषः। तस्मात् खस्थाने विद्द्धखिः- इति॥ (५।३।२अ०)॥ 

साभिधेनोष आगन्तनामन्ते निवेणाधिकरणम ॥ 

. समिध्यमानवतीं समिद्धवतीं चान्तरेण धाय्याः स्य- 

द्यवा एथिव्योरन्तराले समहणात् ॥ ४ ॥ (प०)॥ 

दशपुणमासयोः सामिधेन्यः ` सामिधेनीरन्वाह - इति । 

* यथा दण्डन भप्रद्शं सम्ध्रिमानः परुषः आआमलाग्रं छत्रं दण्डं पनः पनः पातयति 

नतु दण्डस्य प्रत्यवयवम् एथगाटत्तिं करोति दति माधवः ॥ 

3 , 
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भा. तच काम्याः सामिधेनीकरपाः एकविंशतिमनुन्रूयात् मरतिष्टा- 
कामस्य इत्येवमादयः, तच च्रागमेन सङ्कु पूरणं वच्यते। तत्र 
सन्देहः, किम् अआ्आगन्त॒नामन्ते निवेशः, उत समिध्यमानवतीं 
खमिद्धवतोः च अन्तरेण निवेशः ?- इति। किं तावत् पराप्म् ?-- 
अन्ते निवेशः, "अन्ते तु बादरायणः (५।२।९९ खू०)- इत्यनेन 
न्यायेन--इति। एवं मापते बुमः,--* समिभ्यमानवतीं समिद्ध ¦ 
वतीं च अन्तरेण निवेशः इति। कुतः ?। द्ावापुथिब्योरन्त- 
राले समदंणात्' (संस्तवादित्यथः), ‹इयं वे समिध्यमानवती, 
रसौ समिद्धवतो, यदन्तरा, तद्धाय्या' इत्यन्तरिच्संस्तुतेभसख्िन् 

अन्तराले विधोयन्ते। त्यात् न अन्ते स्युः- इति ॥ 

ख. तच्छब्दो वा॥५॥ (सि०)॥ 

भा. अथवा या घास्याश्ब्दिकाः, ताः तच भवितुमद्न्ति, तेन 
शब्देन तत्र संरतवः, संस्तवाच्च विधानं, यथा, पृथुपाजवत्यौ 

धाय्ये उच्णिक्षकुमौ घाय्ये'- इति ॥ (काः पुनरेता धाव्याः-- 
इति नाम? न अस्य शब्दस्य प्रसिद्धिम् उपलभामद्दे' । उचते, 

सामिधेन्यो घाय्याः। कुतः ?। एवं हि भगवतः पाणिनेवेचनं 

८ पाय्य-सान्नाय्य-निकाय्व-धाय्या मान-दवि-निवास-साभिधे- 
नौषु" (३।९।२९ ०) -- इति, अस्मात् वचनात् अ॒तिमनुमिमो- 

मद्दे। ˆकतमासु खामिधेनोषु ?-इति। उचयते, च्रविशेषात् 
सवैाखिति गम्यते, इ तु समिध्यमानवतीं समिद्धवतीं च चन्त- 
रेण धाय्याः स्युः- इति, सवासु सामिधेनीषु सतीषु धाय्याव- 
चनात् विशिष्टानां खामिधेनोनां धाय्याशब्दः इूति गम्यते । । 

“ननु पाणिनिवचनाद विषेण सवा धाय्याः" । न- इत्याद, 
वि{श\ःखषि वचनम् उपपद्यते एव । “यदि विशः, ततः 

+ = र # = = ऋ. 

~ समिष्यमानोःष्वरः इत्यतो ऋक् समिध्यमानवत्ती । समिद्धा अग्र अादूतेत्यसा चक् 
पषमिद्धदती दति माधवः ॥ ; 

क हः 



(4 | ५ अध्याये २ पादः॥ ५७९. 

 भा.काः?-इति। उचमते,-याख धाय्याशब्द्ः यते, ताः तावत् 
। धाय्याः, तास च घाय्यासु सतोघ वचनम् अथ्वत् भवति। अध 

वति च सति वचने न अन्या धाय्याः, प्रमाणाभावात्--इति॥ 

ख उष्णिक्ककुभोरन्ते दशनात् ॥ € ॥ 'यु°.॥ 

भा. "उष्णक्रकुभोः च “अन्ते म्रयोगो दृश्यते,“ यञ्जगत्या 
परिदध्यादन्तं यज्ञं गच्छेत्, अथ यचिष्टुभा परिदधाति नान्तं 
गच्छति डइति। ननु चिष्टुभ् चचान्ते दश्यते, न उष्णिक्कुभौ 
--इति। उचपते,--विष्टुभमेवायम् उष्णिककुभौ- इति ब्रते । 
कथम् ?। “चिष्ुभो वोय्यम्--इत्ये वमन्ते संस्तुतेः ‹चिद्भो वा 
एतदीयं यत् उष्णिककुभौ- इति कारणे कायेवत् उपचारः 

क्तः ॥ (५।२)।२अ०)॥ 

वद्दष्यवमाने अ गन्तूनां पव्या सोत्तरकालताधिकरणम् ॥ 

द. स्तोमविदद्धौ वह्हष्पवमाने पुरस्तात्पर्य्यासादागन्तवः 
स्यस्तथाहि दष्टं दादशाहे ॥ ७॥ (प०)॥ 

भा. सन्ति वि्टङ्स्तोमकाः क्रतवः, “एकविंशेन अतिराचेण प्रजा- 

कामं याजयेयुखिणवेन ओओजसकतामं चयेन मरतष्टाकामम्' 
-इति, तच आगमेन सद्कुयापूरणं वदयत । अथ वह्ष्पवमाने 
वैरतेषु आआनीयमानेषु भवति संश्यः। किं वेहतानामन्ते 
निवेशः, उत भाक् पयासात् ?- इति। किं प्राप्तम् ?--“पुर- 
स्तात्पयासादागन्तवः स्युः, तथा हि दृष्टं दादशाद्दे, “स्तोचि- 

 यानृरूपौ तचौ भवतः, दषण्वन्तसतचा भवन्ति, तच उत्तम 

> प्यास" दति डइद्ापि प्राक्षयासाद्ागन्तमिगेवितव्यम् ॥ 

* अयमथः प्राकतानां वद्िष्यवमानगतानां चयाणं दठचानां साचयःऽनरूपः पय्यास 

` सखेति चीणि नामानि, तच चादकागतयोः अन रूपपय्यासया सु चंयःमव्यं टषण्ठच्छन्दशक्ता 

स्तचा कन्तेवया दूति सःधवः ॥ 
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ख. पर्यास इति चान्ताख्या ॥ ८ ॥ (यु०,॥ 
भा. पयासशब्द स अन्तवचनो लोके दृश्यते, यथा, हेचपयासः, 

नदोपयासः- इति। एवं पयासोण्न्ते छतो भविष्यति ॥ 

ख. अन्ते वा तदुक्तम् ॥ < ॥ (सिर)॥ 
भा. अन्ते वा एवज्ञातीयकं वतं स्यात्, उक्तम्,- “अन्ते तु वाद्- 

रायणः" (५।२।९९ खू०)-डइति॥ 

खः वचनान्त द्वादशाहे ॥ १०॥ (आ नि०)॥ 

भा. अथ यदुक्तम्,“ तथाहि दृष्टं दादशदे- इति, तत्परि 

इत्तयम्। चच उचते, वचनात् दाद शादे भवति, “स्तो्ियानु- 

रूपौ त चौ भवतः ठ षण्वन्तस्तुचा भवन्ति, तुच उत्तमः पयासः' 

-इति। नदि वचनस्य अतिभारोग्स्ति। 

ख. अतददिकारश्च॥११॥ (१ यु०)॥ 

भा. न च, अयं तदिकारः, यत्ततो घमोान् गृ्णीयात्- इति ॥ 

खः तददिकारेऽप्यपूव्वत्वात् ॥ १२॥ (र यु०)॥ 

भा. योप्मि तदिकारः, तत्राप्यन्ते एव निवेशः । कुतः ?। “ अपूव- 

त्वात्, ट बण्वतां तुचानाम्, ट षण्वन्त एव प्राक्पयासात्, यावत्- 
वचनं वाचनिकं, न सदृशम् उपखडक्रामति ॥ (५।३।४ ख) ॥ 

लत्ैवागन्तूनां सान्तं सध्ये निवेश्यधिकरणम् ॥ 

ख. अन्ते तूत्तरयोदभ्यात् ॥ १३॥ (प्०)॥ 

भा. इहापि विष्द्खस्तोमकाः क्रतव उदाहरणम् । तत्र उत्तरयोः ¦ 
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भा. पवमानयोः साम्नामागमः- इति वच्यते (१० च) । तच 

च्रागम्यमानेषु सामसु सन्देहः, किं तेषामन्ते निवेशः, उत 
 गायनो-ठहत्यनुष्टुप्स॒ ?- इति। किं प्रा्रम् ?- अन्ते उत्तरयो- 

हध्यात् । उक्तः अचर न्यायः, "अन्ते त् वादरायणः' --डूति। 

तस्मात् अन्ते निवेशः- इति ॥ 

ख. अपिवा गायचो-टहत्यन्टुप्प् वचनात्॥ १४॥ सि०,॥ 

भा. “गायची-हदत्यनुष्टुष्सु निवेशः। कस्मात् ?। “वचनात्, 
चोणि इ वे यज्ञस्य उद्राणि गायच्रो- इत्यनुष्टुबिति। अचर 

दोव अआवपन्ति अत एवोदपन्ति*- इति वचनेन अस्ति उपा- 

लम्भः। तस्मात् न एषाम् अन्ते निवेशः- इति ॥ (५।३। 

५अ०)॥ 

ग्रदटकादीनां ्रल्ग्रिशषताधिकरणम्।। 

ख. ग्रेट कमो पानुवाक्छं सवनचितिशेषः 
स्यात् ॥ १५ ॥ पूर, ॥ 

भा. अओौपानुवाक्ये काण्डे यदा इष्टकाश्च समाम्नाताः. “षव 
हविषा हवियेजते, यो दाभ्यं गीत्वा सोमाय यजते इति, 
तथा, “परा वा एतस्यायुः प्राण एति योगं गृह्णाति इति, 

तथा “इष्टकाखिचिणीरुपदधाति, वचिणोरूपद्धाति, भूतेष्टका 

उपदधाति-इति। तच सन्देहः, किं यद्े्टकमौ पानुवाक्ं 

सवनशेषखितिशेषख, अथ किं कतुओेषोग्मिशेषसख ?- इति । | 

* अयमथः, स्तामस्य विदरद्रयं साम्नमावापः क्रियते, इासाय च उद्वापः तावुभा 
अवापाद्रापा गायचादिष्वेव नान्यचति। “उच्चाते जातमन्धसः दत्येष मान्यदिन 
पवमानस्याद्यसतुचः । खाधिष्ठयेत्येष अभेवपवमानस्य' तावु गायचीच्छन्दस्फौ, तयो - 
रावापः न त॒ चिष्टुपजगतीच्छन्दस्कयोा रन्ययोस्लुचयोाः सामा वापनोयम् इति साधवः ॥ 
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ना. 

चू. 

भा 

भा. 

ख. 

भा. 

>, 

किं भाप्तम् ?--“सवनचितिशेषः'। कुतः ?। यदधः सवनानि 
श्रारभ्यन्ते, इषटकाभिखितयः, यच येन च्ारभ्यते तत्तद् ङ्गम् ॥ 

क्रत्वभिशेषो वा चोदितत्वादचोट्नानुपव्वस्य । 
१६ ॥ (सि°,॥ 

“्रत्वग्रिशेषः' स्यात्। कुतः ?। ^ चोदितत्वात्, अच्रिञ्खेतयः 
यते, "य एवं विद्ान्चिं चिनुते इति, न चितिद्धतवया, 
इष्टकाचयनेन अग्रिओेतव्यः अूयते, “चअभ्रिम्- इति दितीया- 

निदंशात्, तथा “यो दाभ्यं गृदोत्वा सोमाय यजते डति 
च्रद्ाभ्यस्य यजतिना सम्बन्धः, तथा चंशोः। तस्मात् खत 
यागसम्बन्धं छत्वा छृताथः शब्दो भवति, अतं सम्बन्धम् अभि- 
निवेत्यं। तथा सज्लद्िसम्बन्धं इत्वा छती मन्येत, “अचोदना' 

चितिस्वनयोः, न हि ते कत्तव्यतया चोद्येते, पराथ इहि 
तयोः श्रवणं। किं प्रयोजनं ?। सवनचितिशेषत्दे, म्रति-सवनं 

ग्रहणं, प्रति-चिति च इषटकोपधानं। कत्वग्रिशेषत्वे सत् 
ग्रहणोपधाने ।॥ (५।२। ६ अ०)॥ 

चिचिण्यादीनां मध्यमचितावुपक्षानाधिकरणम् ॥ 

अन्त स्युरव्यवायात् ॥ १७ ॥ (पृ) ॥ 

च्रौपानुवाक्ये शरूयते, “चित्रिणीरुषद धाति, वच्चिणीरुष 
दधाति-इति। तच सन्देहः किम् एताः पञ्चम्यां चिता- 

वुषधेयाः, उत मध्यमायाम् ?- इति । किं माप्तम् ?-पञ्चम्याम 

एवेष्टकाः छतक्रमाः, अन्या नेतामिव्येवेष्यन्ते ॥ 

लिङ्गदशनाच ॥ १८॥ (यु) ॥ 

आवपनं वा उत्तमा चितिः “अन्या इष्टका उपद्घाति-इति।॥ 
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| स्र । 
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 मध्यमायान्त् वचनात् ब्राह्मणवत्यः ॥ १९ ॥ 

( सि) ॥ 

नेवेता अन्तपायां चितौ । “कस्यां तद्दि?। मध्यमायां । 
कुतः ?। (ब्राद्यणवत्यः' एता इष्टकाः, तासां मध्यमा चिति- 

राम्नायते,- "यां वे काञ्चित् ब्राद्यणवतोम् इष्टकाम् अभि- 
जानीयात्, तां मध्यमायां चितावुपदध्यात्- इति। “ननु सवा 

एवेष्टका ब्रा्चणएवत्यः'। न- इत्याह, अपरा लिङ्गक्रमात् 

समास्यानाच तस्मात् एता नान्ते स्युः- इति॥ (५।३। 

-9 अ०) ॥ 

लोाकम्युण(तः पूव चिकियाद्युपधानाधिकरणम् ॥ 

प्राग्लोकम्युणायास्तस्याः सम्परणाथेत्वात् ॥ २० ॥ 
चओपानुवाक्ये काण्डे इष्टकाः समाम्नाताः,--.वचिणोरुप- 

दधाति, चिचिणेरुपद्धाति, भूतेष्टका उपदधाति-इति। 
तत्र इदं स॒मधिगतं,- मध्यमायां चितावुपधेयाः-इति। तच 

सन्देहः, किं पाक् लोकम्पृणाया;*, उत पञ्यात्?-इति। किं 

भाक्षम् ?--“अन्तेतु बादरायणः इति। णवं प्रापे उचते, - 
“भाक् लोकम्पणायाः तस्याः सम्पूरणाथत्वात्, सम्पूरणाथेता 
तस्याः अयते,“ यद् वास्योनं, यच्छट्रंः तत् अनया पूरयति, 

लोकं पण च्छिद्रं पण इति। अपूवत्वात् वाथस्य, विधिरेवायं 
संस्तवेन इति गम्यते । तस्पात् प्राक् लोकम्पणायाः स्यात् ॥ 

0.1... ८ चर) ॥ 

% लोकं एण च्छद्र ण इत्यनेन उपधोयमाना इष्टका सोकम्पुणा ॥ 
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दष्टिसंस्छताग्रावगिदधाचा्नुष्ठानाधिकरणम् ॥ 

ह. [य 0 ¢ ( \ 

ख. संस्कत कम्भ संस्कारा णान्तदथत्वात् ॥ २१ ॥ (प्०)॥ 

भा. आधाने सन्ति पवमानेषटयः। सन्ति च नियतानि कमाणि, ¦ 
अञ्रिद्धोचादोनि। अनियतानि च रेन््राप्रादौनि। तच सन्देहः, 

~^ = छत्व € 
-- किं पवमानेष्टीः कत्वा कमाणि प्रतिपत्तव्यानि, उत आहितः 
माचेघु अभ्रिष्?-इति। किं म्रम् ?-आह्ितमारेषु-इति। 

क सौ ५५ व € क 

कुलः ?। आदितमात्रेष असौ अभ्रिषु कमाणि कतुम् समथा 
भवति, यथा, "चाह्हिताचरिनं क्लिन्नं दावा दध्यात् - इति। 
दशयति च,--“अभ्निंवे ष्टम् अच्चिद्दोतरेण अनुद्रवन्ति- इति 
आाह्ितमातचेषु अभ्रिद्दोचं दशेयति। तस्मात् न पवमानेष्टयः 
भरतीद्ितियाः--इति। 

] क नेषि 9 एय् ~ ¢ 

एवं प्रात ज्मः, पवमानेष्टिभिः संस्छतेषु अश्रिषु कमाणि 
वत्तरन्। कुतः ?। ' सं्काराणां तदथेत्वात्, संखार शब्दा एते 
अादहवनोयाद् यः, संखारस्य कस्यचित् अभावेन, अवनोया- 
दिषु प्रतिपत्तिः स्यात्। तद्यत् संस्छतेषु अश्रि कमाणि-- 
इति॥ 

खः अनन्तरं व्रत तद्भतत्वात् ॥ २२॥ (आ° नि°)॥ 

भा. यत्त--:चहिताच्चिनं लिन्नं दावा दधात् इत्येवमादि; , 
यक्त, यत् आितमातेषु क्रियते, चािताच्ः तद्भतम् उचते, 
स च, आहितमातेषु ्राह्िताभ्रिः संहत्तः। त्नात् “अनन्तरं | 
व्रतं" स्यात्, ( तद्भूतत्वात् ॥ 

ख. यर्वव च लिङ्गदर्शनात् ॥ २३॥ (आभा०)॥ 

भा. अथ यदुक्तम्, चाह्दितमातेषु अच्रिद्दोचरं दशयति, पूवम् 
इष्टिग्यः--इति, तस्य कः परिदारः?-इत्याभाषान्तं खम् ॥ 
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ख. अथवादो वा अथस्य विद्यमानत्वात् ॥ २४ ॥ (उ०,) ॥ 

भा. “अधेवादः एषः। कुतः ?। * अथस्य विद्यमानत्वात्, विद्य- 

ऋः 

मानो हि तत्र अन्य एव अग्नि्ोचद्ोमः। कथं होतव्यम् 

चअ ग्रद्ोचरं न दतम् ?- इति मोमा सन्ते ब्रह्मवाद्नः। “यत् 

यजुषा” जुज्ञयात् अयथापूवमाङ्ती जुज्यात् यदि न जुह्यात् 

अभ्रिः परापतेत् तूष्णोमेव होतयम्- इति, तस्य तृष्णं होमस्य 

प्रशंसाथाग्यमथवादः॥ 

& न्यायविप्रतिषेधाच्च ॥ २५ ॥ (यु०,॥ 

भा. न्यायविप्रतिषेधश् भवेत्, यदि अनन्तरम श्रग्मिद्दोचाद्यः 

स्यः, यः पवाक्तो न्यायः, स विप्रतिषिध्येत, न वा तासां 

तद्धत्वात्- इति। तस्मात् संस्छते कमाणि भेवेयुः- इति ॥ 

(५।३।९ अ) ॥ 
---------~ 

च्यग्रिचिद्रषं णादित्रतानां क्रलन्तेऽनष्टानाधिकरणम् ॥ 

ख. सज्िते त्वसिचिद्यक्तं प्रापणान्निमित्तस्य ॥ २६ ॥ 
(प) ॥ 

भा. “अभ्रिचिदषेति, न धावेन्न खियमुपेयात्, तस्मात् अभ्रिचिता 
पल्िणो न चरशितव्याः- इत्येवमादयः पदाथाः यन्ते । तेषु 

सन्देहः, किं सञ्चितमातरे प्रतिपत्ता: उत क्रत्वन्ते ?- इति । 
किं प्राप्तम् ?-सञ्चितमातरे एव-इति। अभ्रं यञ्ितवान् 

 सोभभ्रिचित्- इति तस्य अयमाणाितवतोग्नन्तरमेव म्रा 
वन्ति, भ्रापे निमित्ते नैमित्तिकं कत्तचयम्। तस्मात् अनन्तरमेव ॥ 

* ययञ्जसा दति का० क्रौ° प° पाठः ॥ 

४ प 
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ख. क्रत्वन्ते वा प्रयोगवचनाभावात् ॥ २७ ॥ (सि) ॥ 

भा. प्रयोगवचनो दि अर तान् पदाथान् प्रापयति, येषां 

 ऋ्रत्वरधैत्वं; न चैषां कत्वधत्वमस्ति, पुरुषाथा छेते । कथं ?। 
प्रतिषेधे पुरषः अयते,“ वषति न धावेन्न खियमुपेयात्-- 
इत्येवमादि, न च कत्वधा एते असक्ताः, येन प्रतिषेधः क्रतोरुप- 
कुयेात्। ) 

ननु पुरुषाथे अपि चितवतः अवणाच्चयनानन्तरं भास्राः। 
न-इति ब्रूमः 

ख. अग्नेः कम्परत्वनिदह्शात् ॥ र८ ॥ (यु) ॥ 

भा. अश्रप्रथं चयनं तत्, यदग्नेः स्वं काय्यं कुवेतः खाद्ाय्ये वत्ते, 

तत् तदथं। कञ्च तस्य खार्थः?। यागसिद्धिः, सिद्धे च यागे 
चयनेन उप्तं भवति। तस्मात् सिद्धे यागेःश्चिचित्, तेन 

क्रत्वन्ते इति ।॥ (५।३।९०अ०)॥ $ 
1 

दौक्ञाया दष्टिसिद्धताधिकरणम् ।। 

† = = ~ ॐ > # छ । 

ख. परेणावेद ना दीष्ितः श्यात्सव्वर्दक्षाभिसम्बन्धात् ॥ 
२९ ॥ (पृ०)। 

भा. ज्योतिष्टोमे शरूयते,“ चग्राविष्णवमेकाद शकपालं निवेषेत् 

दयैक्िष्यमनाणः- इति, तथा “दण्डेन टीच्यति, मेखलया 

दी च्यति, कृष्णाजिनेन दौ चयति- इत्येवमादि । तच सन्दे हः, 

--किं सर्वेटौ्तितो भवति, अथवा इच्छन्ते दीद्ितः इति ` 

विं तावत् मातम ?--“सवैः-इति। कुतः ?। “दीच्तामि- 

सम्बन्धात्, दीत्तासम्बन्धो भवति, “दण्डेन दीच्तयतिः 

(टीक्तामस्व करोति-दत्यथेः), यदि इच्छन्ते दोकितः स्वात्, . 
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भा. कथम् चस्य दण्डेन दीच्तां कुयात्, तेन इच्छा न दौक्तितः। 

नच, अस्य इच्छन्ते दोक्ितशब्दं पश्यामः, अआवेदने त्वस्य 

दोल्ितशब्दः, तस्मात् न तावति दील्तितः स्यात्। न च 

सम्भवति समुच्चये विकर्षो न्याय्यः, प्ते बाधः स्यात्, तच 
प्रयोगवचनो बाधेत। तस्मात् भिन्नेष्वपि दी त्तासम्बन्धवाक्येषु 
भ्रयोगवचनेन सदेकवाक्यता- इति अवेदनकाले दोच्तितः 

स्यात् ॥ 

ख. इश्ान्ते वा तदर्था दयविशेषाथसम्बन्धात् ॥ ३० ॥ 
(सि ०) ॥ 

भा, “इच्छन्ते वाः टोचितः स्यात्, (तदथा हिः सा (दोत्तणथा)। 
कथं?। दोक्िष्यमानस्य खदोल्तितस्य सा भवति, यद् तस्या 

उत्तरकाले दलितः, एवं सा दीक्िष्यमाणस्य । तस्मात् वाक्या- 

द वगम्यते,- भवति तदा दीक्ितः- इति, दीक्षाकरणे पदाय 

-नि्ेत्ते किमिति न दीक्षितः स्यात्? वाक्यं हि निरपेच्ं 
 दोक्तितः- इति ज्ञापयति। 

यत्तु--दो चवा सम्बन्धो ‹ दण्डेन दोत्तयति- इतिः कथंस 

टौ्ितत्वे ` स्यात् ?- इति दण्डेनेवं सम्पाट्यति- इत्यव- 
गच्छामः, यत्तुः-अनन्तरं दीक्ितशब्दटो नास्ति इति; न 

शब्दस्य अप्रयोगः अधेोभावे हेतुः; सत्यप्यथ तदवसराभावान्न 

भयुज्यते शब्दः । अन्येन च दील्तितः- इत्यवगम्यते वाक्येन, 

“अद्मावेष्णवमेकादशकपालं निवपेत् दोक्तिष्यमाणः- इति । 
यच खअवेदनकाले दौच्ितशब्दः--इ ति ; इच्छन्तेम्पि दील्ि- 
तस्य असावविरुद्धः, प्रयो गवचनखाविरुद्धः, यतः एकं दीच्ता- 

` करणम्, अन्येदँच्ितं सम्पादयति- इति गम्यते ॥ 
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ख. 

भा. 

षू. 

भा. 

गा. 

समाख्यानं च तदत् ॥ ३१ ॥ (यु°,॥ 

इतख् पश्यामः, इष्टर्होच्तणाथा, इच्छन्ते च प्रठत्तिः- 
इति। कश्यात्?। “समाख्यानं च तदत्-डइति यदन्नयाय 

उपदिष्टः। कथम् ?। दोत्तणोया- इति तादथ्यकरी समास्या 

भवति, यथा सरानीयम् भोजनोयच्च- इति। तस्मा पश्यामः, 

इषिर्टौच्णाथा इच्छन्ते च प्रहत्तिः-इति॥ (५।२।९९ अ) ॥ 

काम्ये ्टोनामनियमेनानुष्टानाधिकरणम् ॥ 

€ 

अङ्गवत् क्रतु नामानुपृव्यम् ॥ ३२॥ (पृ०)॥ 

इद काम्या इष्टय उदादइरणम्,-“णेन्राश्रमेकाद्शकपालं 

निवेपेत् इत्येवमादयः, गवादयः सोमाः, सौम्यादयः पशवः। 

तच सन्देहः, किं येन क्रमेण अधोताः, तेनेव क्रमेण प्रयो क्ताः, 

उत अनियमः? इति। किं तावत् प्राप्तम् ?- “क्रतूनामानु- 

पूं यत् पाठे, तदेव प्रयोगे भवितुमदति, णवं पाटक्रमो 
प्नुगृद्दोतो भविष्यति, इतरथा पाटक्रमो बाध्येत, तन्मा भूत्-- 

इति क्रमेण अन॒षातव्यम् ॥ 

न वासम्बन्धात् ॥ ३३ ॥ (सि °) ॥ 

न वा, अयं क्रमो नियम्येत । कुतः ?। ‹तअसम्बन्धात्", 

पथक् पथक् एवां कमेणाम् भरयोगवचनानि, तानि खषदाथानाम् 
उपसंहारकाणि, यो यस्य न उपकारकः, स॒ तस्य न क्रमेण, 

न उत्क्रमेण; यो यस्य उपकरोति कस्यचित्, तस्य उपकुवेतः 

क्रमः साहाय्ये वर्तते। न च, एतानि कमाणि अन्योन्यस्य 

उपकैन्ति, तस्मात् न एषां क्रमः साद्धाय्ये वत्तते। त्यात् 

चखम्बन्धः- इति ॥ 



५ अध्यास र्पाद्ः॥ ५८९ 

ख. ` काम्यत्वाच्च॥ ३९४ ॥ यु°,॥ 

भा. काम्यानि च एतानि कमाणि, कामाखन क्रमेण उत्पद्यन्ते, 

तेन निमित्तस्य अक्रमत्वान्न करमवन्तः- इति॥ 

ख. आनथेक्यान्नेति चेत् ॥ ३५ ॥ अ) ॥ 
भ 4 = ~ ~ ९ 9 

भा. इति यदुक्तम् पूवपत्ते, तदेव युनरुचप्रते परिदतुम्, णवं 

क्रमेण पाटोग्धेवान् भविष्यति-इति। एतदाभाषान्तं खचम्॥ 

ख. स्याद्विदयार्थत्वा्यथा परेषु सव्वस्वारात् । ३६ \ 
(आ० नि०, ॥ 

भा. “स्यात् अधेवान् क्रमपाठः, असत्यपि प्रयोगे क्रमे, विद्या- 
ग्रहणाथेत्वात्,--कमेवबोधनाथायां विद्यायां क्रमनियमादृषटं 

तदाखयमेव भविष्यति-इति, यथा, त्वत्प्ते “परेषु सव- 
खारात्', यस्यापि क्रमोःङ्गम्- इति प्तः, तस्यापि सवखारात् 
परेषां सवखारेण यः क्रमः तस्य अद्ृष्टाथेता अवश्यं करप. 
नीया ॥ (५।२३।९२ अ०)॥ 

| यज्ञानामच्िाममूव्वेकताधिकरणम् ॥ 

ख. य रुतेनेत्यसिष्टोमः प्रकरणात् ॥ ३७ ॥ (सि) ॥ 

भा. ज्योतिष्टोमे श्रूयते, “एष वाव प्रथमो यज्ञानां यत् ज्योति- 
छोमः, य एतेनानिद्धा अथान्येन यजेत गत्तपत्यमेव तज्जायते 
प्रवामोयतेः+- इति। तच सन्देद्ः,- “यः एतेन- इति कस्य 

# ^ ण्ष वाव प्रथमा यज्ञा यज्ञानां यत् च्यातिष्टोमा य एतेनानिद्रा अथान्येन यजेत् 
गक्नेपतितमेव दि तत् जोयते प्रवामोयते'-- इति माधबौये पाठः। ततास्याथाःप्यकारि 
--““ यथा गत्तेपतितस् च्छं पचावस्यादिकं पुननं काण्युपर्यव्यते, केवलं जीय्येते, तथा, 
प्रथममनुष्ितं यज्ञान्तरं फल्ताय नापयुक्तं, यजमानख तेनापराषेन अप्त्युभाग् भवती - 
त्यथः" दूति ॥ 
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भा. 

भा. (क 

भा. 

भा. 

अयं वादः ?- इति म्रभ्रेन एवोपक्रमः। उचते,- “यः एतनः 

- इति अ्रिष्टोमस्य वाद्ः। कुतः?। “प्रकरणात्, तस्य हि 
अकरणे भवति एतदचनं, प्रलतवाचीनि च स्वनामानि भवन्ति ॥ 

लिङ्गा ॥ उट ॥ (द°) ॥ 

लिङ्गमपि भवति, तच शूयते, “यस्य नवतिशतं स्तोत्रीयाः 

- इति, अग्निष्टोमस्य हि भवन्ति नवतिशतं स्तोच्ीयाः। 

कथं?। चित् वद्धिष्पवमानं, पञ्चदशानि चाज्यानि, तानि 

चत्वारि सा एकोनसप्रतिः। पञ्चदशो माध्यन्दिनिः पवमानः, 

तेन चतुरशौोतिः। सप्तदशानि पृष्टानि, तानि चत्वारि 

साषटषष्टिः, चतुर्रीत्या सद दिपञ्चाशच्छतं। सप्तदश अभवः 
पवमानः, तेन ष्च्धिकं शतं नव च। एकविंशं यज्ञायज्ञीयम् 

-इति तदेतन्नवतिश्तम् अश्चिष्टोमस्य, तस्मरादप्यश्रिष्टोमः॥ 

(५।३।९३ अ) ॥ 

च्योतिषटामविकाराणाम् अग्रिटामपूव्वेकताध्िकरणम् ॥ 

- अथान्येनेति संस्थानाम् सन्निधानात्॥ ३ ॥ (पृ०,॥ 

अथ अन्येन- इति किं संस्थानां वादः, अथ ज्योतिष्टोम- 

विकाराणाम् णवेका हादौनाम् ?- इति। किं तावत् प्राक्? 

--“संस्थानाम्- इति। वुतः?। सन्निधानात्” सन्निदिताः 

तस्िन् प्रकरणे संस्थाः, तासां वाद्: प्रकरणानूयदहाय॥ 

. तत्प्ररुेर्वा पत्तिविारौ हि न ठुल्येषृपपद्येते ॥ ४०॥ 
(सि ) ॥ 

ˆ तत्पृतेवी' गवादेवादः स्यात्. “अआपत्तिविद्धारौ दहि 

प्रछतिविकारमाेष "उपपद्येते", न तुरयश्ब्देषु एव ज्योतिष्टोम 
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भा. शब्द्केषु । नैवम् अभिसम्बन्धः क्रियते,--' अरथान्येन' ज्योति- 
` षोमश््दकेन-दइति। कथं तद्दि ?--“अन्येन- इति म्रछतात् 

इतरत् ब्रवीति, न, स ज्योतिष्टोमेन विशिष्यते, न हि शब्दस्य 
अर्थः समोपगतेन छतभ्रयोजनेन एकदे शेग्वस्थापयितवब्यो भवति, 
न हि वाक्येन अतिबाध्यते। अथ, ज्योतिष्टोमादन्येन- 
इत्यभिसृम्नभ्यते, ततो नतरां संस्यथावाद्ः। कथं एनरापत्ति- 
विद्ारौ ?। “प्रजापतिवा चश्निष्टोमः, स उत्तरान् एकाद्ान् 
अद्टजत ते द्धा अब्रुवन्, न वे स्वेनात्मना प्रभवामः- इति, 
तेभ्यः खातर भ्रायच्छत्+, तथा च ते प्राभवन् तत्। यथा 
वा “इदमग्नेजातादध्यश्नयो विद्धियन्ते'। एवं वा, “रलद्मात् 
यज्ञादन्ये यज्ञक्रतवो विद्धियन्ते, यो वे चिदटद्न्यं यज्ञकरतु- 

मापद्यते, सतं दीपयति, यः पञ्चदशं, सतं, यः सप्तदशं, 

सतं, यः एकविंशं, स तम्-इत्येवमाज्जरेको यज्ञः-इति। 
एते वै सव ज्योतिष्टोमाः भवन्ति इति। णवं वेछतानाम् 
सङ्गोत्तनात्, तेषामेव वादः- इति गम्यते। कथम् ?। *चथा- 
न्येन-इति, योग्सावन्यः, तच प्राङतान् धमोान् विद्तान् 
दशयति, अतो मन्यामद्दे, यस्य यतो विद्धतिः, तेन अन्येन 
-इति॥ 

प्रशंसा वा विहरणाभावात् ॥ 8१ ॥ (आआ०)॥ 

यद्येवं न तद्धि तदिकाराणाम् वाद्ः, तच न विद्धारो नाप्र्तिः 
प्रकरणादिभिः, ते धमा ज्योतिष्टोमस्य, यदि हि गवादयो 

विद्धियेरन् प्रकरणादोनि बाध्येरन्, तदापत्तिः प्रत्यच्विरद्धा, 

“प्रशंसा' त्वेषा, खा पत्तिविद्धाराभावात्॥ 

# न वयं खेन आत्मना प्रभवाम दूति तेभ्यः खां तनु ̀ प्रायच्छदिति माधवोये पाठः॥ 



५८४ सोमांसा-दभनं 

ख. विधिप्रत्ययाद्वा नद्यकस्मात्मशंसा सयात् ॥ ४२॥ 
(आ नि०)॥ 

भा. च्ञ उचते,- यद्यप्यापत्तिविद्धारौ न विधोयेते, ते तथापि 
च.दकेन विधीयेते, ये प्रतौ कत्तव्याः, ते चोदकवचनात् 
विक्शतावपि कत्तव्या गम्यन्ते, तदा पत्तिविद्धाराविव यच भवतः, 

तेन अन्धन-इति ग-वत। न इ अकस्मात् प्रशंसा स्यात्, 

योगसावन्यः, स कथम् नया प्रशंसया लच्येत ?- इत्येवमथा 
प्रशसा ॥ (५।२।९४ दअ) ॥ 

सव्वैषामेकानेकसतामकानाम् अग्मिषटोमपूव्वैकताधिकरणम् ॥ 

ख. रकस्तोमे वा क्रतुसंयोगात् ॥ ४३ ॥ (पूर, ॥ 

भा. `य एतेनानिद्धा, अथान्येन यजेत- इति शरूयते। तत्र 

एषोग्यः समधिगतः, तदकाराणाम् वादः-इति।, अथ 
इदानों सन्दिद्यते,--किम् एकस्तोमकस्य, अनेकस्तोमकस्य च ? 

--इति। किंम्राप्तम् ?--एकस्तोमकस्य वाद्ः। कुतः ?। ‹क्रतु- 
संयोगात्, एकस्तोमे त्रातुसंयोगो भवति,-- “यो वै चिृदन्यं 
यज्ञक्रतुमापद्यते स॒ तन्दौोपयति, यः पञ्चदशं सतं, यः सप्तदशं 

सतं.यः एकविंशं सतं" अिदरदाद्य एकस्तोमकाः। तस्यात् 

तेषां वादः-इति। 

ख सवषां वा चोद्नाविशेषात प्रशंसा स्तोमा- 
नाम्) 88 ॥ (सि०) ॥ 

भा. “सवषां च एष वादः, एकस्तोमकानाम् अनकस्तोमकानाम् 
च। कुंतः?। अविशेषवचनात् अन्यशब्दस्य। “ननु एक- 

€ 3 1 ४५ क त 

स्तोमकाः क्रतवः सङ्खत्यन्ते'। सत्यं सङ्गीच्येन्ते, प्रशंसां, न 
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भा. विशेषाथेम । कः पुनः प्रशंसाथेः?। “यो >े चिटदन्यं यज्ञक्रतु 
 मापद्यते स तन्दोपयति, चोद्कम्राप्ना घमा अभ्यस्ताः प्रतौ, 

विक्तौ सुखं प्रतिपद्यन्ते ॥ (५।३।९१५ अ) ॥ 

इति श्रोशवरखामिनः छतौ मीमांसाभाष्ये पञ्चमस्याभ्यायस्य 
ततोयः पाद्ः॥ 

॥ 6 ६५ 
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खु. 

भा. 

पञ्चमे अध्याये चतुधः पादः॥ 

~|] ]]|।न् 

पाठक्रमापे क्या जत्यथेयोवं लवच्लाधिकरणम् ॥। 

करमको योऽथ शब्दाभ्यां खुतिविशेषादथं- 
परत्वाच ॥ ९॥ 

इह पाठक्रमस्य गत्यथ क्रमाभ्यां ख्ध बाधां प्रति विचारणम्, 
किं पाठक्रमः ताभ्यां त्रयः, उत बाध्यते? इति। किं 

प्राप्तम्? त्रयबलावेतौ, पाढठोभ्पि हि कारणं अत्यथ्ावपि 

न च प्रामाण्ये कथित् विशेषोग्स्ति, तस्यात् अनियमः-इति। 
णवं पराप्ते ब्रूमः, पाठक्रमो द्धि बाध्यते शरुत्या अथन च। 
कतः? 'अतिविशेषात्, अथे परत्वाच । श्तिविशेषः कः ?। यच 
श्रवणं तच प्रत्यच्चं कारणं, पाटक्रमस्त अनमानिकः, पाटक्रमेण 

कैः 

स्मरणम्, एवम् अभिनिवत्तयितव्यम्- इत्यवगम्यते ; तस्याथ- 
वच्वेनेकया उपपत्या तस्य एवानुष्टानं ; त्या पुनः अनुष्टान- 
मेव, एवं भवति- इति ्रत्यत्ताद् वगम्यते। 

तथा अर्थन। कुतः ?। अथपरत्वात्, अथाथं हि सवै 
(धानाय), प्रधानम् अभिनिवत्तयति- इति सवे क्रियते । 
तस्मात् पाटः ताभ्यां बाध्यते। 

किम् उद्ाददरणं प्रयोजनं च ?। अत्याम् “अश्विनो दशमो 

गद्यते, तं ततीयं जति", अच पाठक्रमस्य बलीयस्त्वे ततीयस्य 

ग्रहणं, सिद्धान्ते तु दश्मस्य। चथ, अभ्रिद्ोचरद्ोमः पूवं 

आम्नायते, पञ्चाच्छपणर् ; एवं क्त्यम्, यद् पाठो बलवान्; 
सिद्धान्ते अपणं पूर्वं, ततो होमः॥ (५।४।९. अ) ॥ 



च्च. 

भा. 
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मुष्यक्रमेणग्रेयस्य पू वंमवदानादयनुष्ठानाधिकर एम् ॥ 

अवदानाभिषारणासादनेष्वानुपूय प्रत्या 
स्यात्॥ २॥ (यृ) ॥ 

स्तो दृशेपूणेमासौ, तच पुवं दघ्नो धमाः समाम्नाताः, पञ्चात् 
च्याग्नेयस्य, भ्रदानं च अ्ाभ्नेयस्य पूवम् । तच सन्देहः, किं 

म्राहटत्तिकेन क्रमेण पूवे दघ्न अवदानाभिघारणासाद्नानि, 

उत मुख्यक्रमेण पूवम् अनेयस्य ?-इति। किं भराप्तम्?-- 
अनियमः- इति। एवं प्रापे ब्रमः, अवदानादिषु प्राहत्ति- 

केन पूवं दध्रः-इति। कुतः?। ण्वम् चअरनुज्ञातेभ्यो वचव- 
धायकेभ्यो न अभ्यधिकोग्न्यो वा व्यवधायकः कर्पितो भवि- 

ष्यति, दशेयति च दघ्नः पूवमेव देयम्- इति ॥ 

यथाप्रदानं वा तदथत्वात् ॥ ३॥ (सि०)॥ + 

“यथाप्रदानं वाः कत्तेद्यानि, यस्य प्रदानं पूवम्, तस्य 
अवदानानि पूवम्, तस्मात् अभ्रेयस्य । कुतः ?। भरदान- 
चोदनागद्धोतत्वात् अवदानादीनाम्, मदानोपक्रमा एते न 

पथक्पदायी एते इत्यक्तम्। अभिघारणम् अवदानं च तस्य 
प्रदानचिकीषेयैव क्रियते। अरसाट्नम् अपि प्रदानाथमव 
(अआासन्नकरणम्), एवं दृष्टाधेता भवति । तस्मात् मुख्यक्रमेण 
अङ्गानाम् प्रयोगः-इति। 

यत्त, दभ्र: पूवे प्रहत्तिः- इति; अधात् पू प्ररत्तिः, न 
पाठात् । प्राहृत्तिकाच मुख्यक्रमो बलीयान्, मुस्क्रमे गद्य 
माणे भथम एकः पदाथा विप्रहृटकालः स्यात्, प्रात्तिक 
पुनगु्यैमाणे सवषां विम्रकषेः। तस्मात् मुख्यक्रमो बलीयान् 
-इति। अथ यलिङ्गम् उक्तम्,--दभ्नः पूवेम् अवदेयम्- 
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भा. इतिः अतच उचयते, षटतामिप्रायमेतत् भविष्यति। तस्मात् 
अदटोषः॥ 

ख. लिङ्गदशनाच ॥ 8॥ (यु°१)॥ 
£ =, ४० == भा. लिङ्गम् अपि अस्िन् अथं भवति,“ स वे धुवामेव चनरेधमि- 

धारयति, ततो हि प्रथमावाज्यभागौ यच्छन् भवति--इति 
तस्मादपि मुख्यक्रमेण नियमः- इति ॥ (५।४।२अ०)॥ 

इष्िसोमयोः पौवोपय्यानियमाधिकरणम् ॥ 

ख वचनादि ्टिपृव्वत्वम् ॥ ५॥ (प०)॥ 
© 

भा. इष्टिपूवेत्वं समाम्नातं । तच सन्दे हः, किम् इष्टिपूरवेत्वं, 
सोम पूवत्वं वा विकर्षः, अथ वा इिपूवेत्वभेव ?-इति। किं 
प्राप्तम् ?--, इ ष्टिपूवेत्वम्' एव स्यात् । कुतः ?। “वचनात्, 

9वचनम् इदं भवति,- “एष वे देवरथो यत् दशेपूणमासौ, यो 
दभेपूणमासौ इष्टा सोमेन यजते, रथस्पष्ट एवावसाने वरे 

दे बानामवस्यति- इति, नास्ति वचनस्य अतिभारः तस्मात् 

इ ्टिषूवत्वभेव- दति ॥ 

ख. सोमस्ेकंषामम्प्राधेयस्यतुनकचातिक्रमवचनात् 
तदन्तनानथकं हि स्यात् ॥ &॥ (सि, । 

भा. इटिपूत्वम्-इत्येतत् गृह्णीमः, किन्त॒ ' सोमञ्च एकेषां पुरो 

दशेपूणमासयोः स्यात्। कुतः ?। “अद्मपाधेयस्य तुन च्तचाति- 
क्रमवचनात्,- “यः सोमेन यच्यमाणोग््रोनादधीत, नतुम् स 
भरती चेत् न नच्तचम्- इति, यः सोमयागं कतमादधीत, स न 

प्रतोत्तेत नत्तत्रं नाप्यत्ं तावत्येवादधीत-इति अआनन्तयम् 

उचते, इतरथा, ऋत् नक्षचातिक्रमवचनम् “अनथकं स्यात्; 



५ खष्याये ४ पादः ॥ ५८्ह् 

भा. चानन्त्यग्नपेच्यमाणे यस्यैव तुन ्तचे उक्ते तस्येव तयोरना- 

न्मी 

भा. 

च्च. 

भा. 

दरः को्तितः स्यात्, तस्मादस्ति सोमाधानयोरानन्तयमिति। 
अपि च विस्पष्टा च अद्यतनी विभक्िःः--“सोमेन यच्यमाणः' 

इति, सा च न इष्टिपूवत्वम् अनुज्ञाय विवदयते, न तदा 
्द्यतनकालविवच्ता, तत्र अयं शब्दो विप्रतिषिध्येत तस्मात् 

ानन्तयेविवच्हेत्यवगम्यते ॥ 

- तदथंवचनाच्च नाविशेषात्तदथत्वम् ॥ ७ ॥ (यु° १,॥ 

भा इतश्च सोमाधानयोः ्रानन्तयम्। कुतः ?।  तद्थंवचनात्", 
“यः सोमेन यजेत स अत्निमादधोत-इति"चः। स्वैरम्यसौ 

यच्यमाणोभभ्रिमाघत्ते सोमेन अग्रिद्धोचादिमिख्, न असति 

सोमस्य विशेषे सोमाथेता स्यात्। अयम् असौ विशेषः स्यात्, 
यदानन्तयं सोमाधानयोः- इति ॥ 

` अयश्यमाणस्य च पवमानहविषां कालनिदशत् 
आनन्तव्यांदि शङ्का स्यात् ॥ ८ ॥ (यु° २,१ 

सोमेन “अयच्यमाणएस्य च पवमान विषां' कालो निदिंभ्यते, 
--“यः सोमेन अयच्यमाणोग््रिमाद्धोत, स पुरा संवत्सरात् 
हवींषि निवपेत्- इति, न खलु कथित् अयच्यमाणः, सवस्य 
विह्ितत्वात्। तस्मात् अनन्तरम् चयच्यमाणः- इति गम्यते ॥ 

इष्टिरयच्छमाणस्य, तादथ्य सोमपृव्वत्वम् ॥ <. ॥ 
(प्र०)॥ 

इट भ्रयोजनद्चम् वण्येते। च्ीणमधिकरणम्, किं प्रयोजनं 
चिन्तायाः १। “इष्टिः अयच्यमाणस्य' सोमेन निरभिसन्धिके 
आधाने; तदथत्वे तु ˆसोमपृवत्वं, सोमाधतायां त्वाधानस्य 
सोमपूवत्वं स्यात् ॥ (५।४।२ ०) ॥ 
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ख. 

भा. 

भा. 

ब्राह्मणस्या पौष्टिरामयाः चैीव्वोपयानियसाधिकरणम ॥ । 

उत्कषौत् ब्राह्यणस्य सोमः स्यात् ॥ १०॥ (पुर)॥ 

अस्ति चाधानं, तच एषोग्थेः समधिगतः, ड ्िपूवेत्वं सोम- 
पूवत्वं च-इति। इदानीं सन्दे हः,--किं चयाणाम् वणानाम् 
इ्टिपूवत्वं सोमपूवत्वं वा, उत ब्राह्मणस्य सोमपूवत्वमेव, उत 

केवला पौणेमारी उत्छष्यते, ब्राह्मणस्य उभौ कल्पौ ?- इति । 

अथवा कमेन्तरम् इट्, यत् ऊध्व सोमात्, अथ वा एकं इवि, 
उत्छष्यते, ब्राह्मणस्य उभावेव कर्पौ १ इति। किं प्रा्षम् ? 
--चयालाम् वणानाम् इषटिपृवत्वं सोमपूवत्वं वा। वुंतः?। 

अविशेषात्,-न कञ्चित् विशेषमवगच्छामः। एवं प्राप्ते ब्रूमः, 
-ज्राद्मणस्य सोमपूवेत्वं स्यान्। कस्मात् ?। “उत्कषात् 

उत्कषा हि शयते, “अश्रेयो वे ब्राह्मणो देवतया, स सोमेन 

इद्धा अ्रोषोमीयो भवति, यदेवादः पौणेमासं हविः, तच्र हि 

अनुनिवेपेत्, तद्धि उभयदे वत्यो भवति--इति किम् इव हि 
वचनं न कुयैात्। तस्मात् बराह्मणस्य सोमपूवेत्वमे व--इति ॥ 

पौणमासी वा ख्रतिसंयोगात् ॥ ११॥ (सि) ॥ 

यदुक्तं, ब्राह्यणस्य सोमपूवेत्वम् एव- इति, तन्न, तस्य अपि 
उभौ करपौ । कुतः ?। अविशेषात्, न दि करपयोः ब्राह्मणस्य 
कञिदिशेषः अाम्नायते। “ननु इदानीमेव उक्त ब्राह्मणस्य 
उत्कषेःः-इति। न- इति बमः पौणेमासीमाचस्य तज 
उत्कषेः, श्रतिसंयोगः पौ णेमास्याः तच,--“यदे वादः पौणमासं 

हविः इति, यावदचनं वाचनिकं, तत्र न न्यायः क्रमते। 

त॒स्वयोः एकदेशे उत्छषटे नूनमपरोपप्येकदे श उल्छष्यते--इति ॥ 



ख. 

भा. 

भा. 

भा. 

५ अध्याये ४ पादः ॥ ५९९ 

सव्वेस्य वेककम्यीत् ॥ १२॥ (आ०)॥ 

यदुच्रते,- केवला पौणमासी उत्छष्यते- इति। तन्न, 
छत्लस्य ट्श पूणेमा सकमेण उत्कषेः, एवं फलेन सम्बन्धः, इतरथा 
न स्यात् फलम्। एकदे शत्वात् पौणमास्याः, केवलायाम् उत्- 
छष्यमाणायां अवशिष्टस्य पूवत क्रियमाणस्य न फलं स्यात्, 
एकदे शत्वात्, अफलत्वा च्च उक्तम् अपि न क्रियेत, समुदाये च 
उत्छष्यमाणे भवति फलम्। तस्मात् अधात् समुदायस्य उत्- 
कषेः, एवं छत्लोपदे शोग्थंवान् भविष्यति-इति। त्स्मात् 
सव्वेस्य उत्कषेः, सोमपूवेत्वम् एव ब्राद्यणस्य- इति ॥ 

स्याद्वा विधि्तद्थेन ॥ १३॥ (पृ० २)॥ 

 नेतदस्ति, यदेवं समुदायस्य असति वचने उत्कषः परि- 

करष्येत, तद्ात् अन्यदे वेवं नामकं कम उद्व सोमात् स्यात। 

एवम् एकदे शस्य अग्रतं फलं न करपयितव्यं भविष्यति, नाम- 

धेयन्त् दयोः कमणोः एकम्, अत्ता: पादाः माघाः- इति यथा; 
पौणमासधमकं वा कमान्तरं चोद्यते- इति कम विधानं, तेः 
रतत् भवति, तत् वाक्यस्य बाधकम्। तस्मात् कमोन्तरम्- 
इति॥ 

प्रकरणात कालः स्यात् ॥ १४ ॥ (सि २)॥ 

कमोन्तरस्य एतद्ाचकम्- इति प्रामाणाभावः। म्रतस्य 
कमणो वाचकम्-इति मत्य, यच सप्रमाणकं, तत् याच, 
अन्यायख्ानेकाथेत्वं। धमेग्रहणे लच्तणा शब्द्:  तिसम्भवे 
करुप्यः स्यात् । अपि च अस्य रपं न गम्यते, रूपावचनात् 

न कमान्तरं। तस्मात् प्रसिद्धेन नाम्ना प्रज्लतस्य कमणो ग्रहणं 

कालविधानाध स्यात्, फल वत्वा छाल्लस्य उत्कषः, ब्राद्यणस्य 
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भा. च तथैव । यत्तु, यृतिवाक्यात् बलीयसी- इति, अच उचते, 
--यच्र फलं न शूयते, वाक्याथाण्पि तावत् तत्र गद्यते; न 
च, इद फलस्य अवणमस्ति। करप्यं फलम्- इति यदि 

उचते, न तत्, फलवचनम् अन्तरेण । तत्र फलवचनः शब्दः 

करप्येत, तेन च सहकवाक्यता । कालवचनेन तु स भरत्यच्तेण 

एकवाक्वता-इति। तस्मात् न कमान्तरं । स्थितं तावद् षयेव- 

सितम् अधिकरणम् ॥ (५।४।४अ०) ॥ 

नतम् प्रतीकेदित्यादिना सामकालवाधाधिकरणम् ॥ 

ख. स्वकाले स्याद विप्रतिषेधात् ॥ १५ ॥ (प्०)। 

भा. “यः सोमेन यचयमाणोग्श्रिमादधीत, नतृम् स प्रतोक्तेत्*ः न 
नच्तचम्-दइति। अचर सन्दे हः,-- किम् आधानस्य चयं काल- 
विशेषनाचघः, उत सोमस्य ?- इति। किं म्राक्षम् ?-खधानस्य 
कालवाधः, ˆ खकाले स्यात् सोमः। कुतः ?। “अविप्रतिषेधात्, 
अङ्गमाधानं, तस्य कालबाधो न्याय्यः, न प्रघानस्व। "अङ्ग 
गुणविरोधे च तादश्यात्--इति वच्यते ॥ | 

ख. अपनयो वाधानस्य सव्वेकालत्वात्॥ १६॥ (सि १)। 

भा. “अपनयो वा आधानात् सोमकालस्य स्यात्। कुतः?। 

“ यघधानस्य सवेकालत्वात्', नैवाधाने कित् कालनियमोगस्ति, 

--*यद् हरेवेनं अद्धोपनमेत्। तददहरादधीोतः इति, चापरमेव 
तत् आधानस्य, यत् प्रतिषिध्यते। तस्मात् सोमस्य कालबाधः 

--दति॥ 

न ~ ~ स्टव्मतिधं & € =£ ४. ~ ४ 
* द्डक्ेत् इति माधवौयं पाठः। तुद शनाथं वत्तेत इति तचाथेः ॥ 

† यज्ञ उपनमेत् दति साघवीये पाठः ॥ 
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ख. पोेमास्य्ं सोमात् बराह्मणस्य वचनात् ॥ १७ ॥ 
(सि° ₹) ॥ 

भा. स्थितादुत्तरं। न वा एतद स्ति,-छ्खौ दशपूणेमासौ उत्- 
छष्येते, ˆ उद्धं सोमात्, केवला पौणेमासी उत्छष्यते। कुतः ?। 

वचनात्, वचनमिदं,“ यदेवादः पौणेमासं हविः तत्तद्यनु- 
निर्वपेत् इति, नास्ति वचनस्य च्रतिभारः। तस्मात् पौणे- 
मासोमाचम् उत्छष्येत। यत्तु फलं नास्ति- इति, समुदायादेव 
फलं भविष्यति- इति, वचनादे व॑ विज्ञानात् तस्मात् चदोषः॥ 

ख. रकं शब्दसामर्थ्यात् प्राक्रक्छ्वविधानात् ॥ १८ ॥ 
(सि० २) ॥ 

भा. “एकं वा' विः उत्छष्येत, न ह्ला पौणमासी। कुतः ?। 
“शब्द सामथ्यात्, एकं हविः उत्करष्टुम् शब्दः समथः, यदेवादः 
पौणमासं हविः--इ ति भूयते, यावद चनं वाचनिकं, तावदचनेन 

उत्क्रष्ुम् शक्यते, न अन्यद्पि। माक्सोमात् छल्लम् विधोयते, 
ततो यत् वचनेन उत्छष्यते, तदरूदं सोमात्, यत् न उत्छष्यते, 
तत् प्राग्भवितुमदति। तस्मात् एकं विः उत्क्रष्टं, ब्राह्यणस्य 
उभौ कद्पौ-इति॥ (५।४।५अ०)॥ 

च्याव्यस्य सेोमादनुत्कषोाधिकर एम् ॥ 

दः पुरोड़ाशस्वनिह् ए तचयक्ते देवताभावात् ॥ १९ ॥ 
(सि) ॥ 

भा. इट् अयते,-'खओग्नेयो वे ब्राद्यणो देवतया, ससोमेनडद्ा 

अभ्रोषोमोयो भवति, यदेवादः पौणएमासं हविः तत्तद्दन्निवपेत् 

तद्धभयदे वत्यो भवति-इति। यस्मात् तस्मिन काले स 
3 
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भा. अश्नीषोमीयो भवति, न प्राचीने काले, तस्मात् अदो हविः 
अनुनिवपेत्- दति, चश्रोषोमोयत्वं विधाय दिदे वताकत्वं देत्- 
त्वेन निदिश्यते, तद्त् अग्रीषोमोयं हविः देतुमत् स्यात्, 
न अन्यदेवताकं, तदा चसौ अर्नोषोमौ यष्ूमद्ति, न प्राक्, 
सास्य देवता-इति भवति पुरुषस्यापि यष्ुद् वताभिसम्बन्धः। 
तस्यात् पुरोडाशः अग्रोषोमोयो न अन्यद्धविः- डति सिद्धम्| 

ख. आज्यमपीति चेत् ॥ २०॥ (आरा) ॥ 

भा. इति चेत् पश्यसि चग्नोषोमोयत्वात् पुरोडाशः- इति, 

च्ज्यमपि हि चश्रोषोमोयं। तस्मात् तदप्युल्छष्येत ॥ 

ख. न मिश्रदेवतत्वादेन्द्राम्वत्॥ २१॥ (आ° नि०)॥ 

भा. मिखदेवतं दि अआज्चं--अग्रोषोमीयं, प्राजापत्यं, वैष्णवम्- 
इति च, पुरोडाशः त्वश्रीषोमीयणव। नतु अच मिखदेवतस्य 
वादः, मिखदेवतस्य हि म्रागपि भावोग्वकरप्यते। यद्यपि 

तदानीं यजमानो न चश्रोषोमोयः तदे वताः, तथापि चाज्यं 
विः करिष्यत्येव, प्रजापतिं यच्यति, विष्णुवा। तद्यात् तस्व 

ऊद्धभावे न एष तुः चभ्रोषोमोयत्वं नाम । यथा चतुद्खाकरणं 
मिखदेवतत्वात् रेद्धागम्नेन भवति, तदत्त् “चखाग्रेवः-इति 

रेन्राग्नो न शक्यते वदितुम् ; तङ्बितः साकाडकात् न उत्पद्यते-- 
इति। एवम् इह अग्नीषोमीयशब्देन न शक्यम खाज्दं वदितुम् 

चग्रीषोमोयो दि चसौ । तस्मात् शक्यं माक् यजमानेन कतम् 
-दइति। तस्मात् न तस्य उत्कषःग्नीषोमीयता यजमानस्य 
देतुः- इति, मिश्रदेवतस्य ग्दणसामान्यात् “रेन्दाग्नवत्-- ` 
इत्युक्तम् ॥ (५।४।६अ०)॥ 

न~ = ~= 



* प्ध्याये ४ पाटः॥ । ५९१५ 

वितानाभैन्द्राप्रादीनां सद्यस्कालताधिकर णम् ॥ 

ख. विक्रतः प्ररुतिकालत्वात्सद्यस्कालोत्तरा विकतिः 
तयोः प्रत्यक्षश्टित्वात् ॥ २२ ॥ (सि) ॥ 

भा. इह वै्लातानि कमाणि उदाहरणम्,-“रेन्राग्नम् एकाद श- 

कपालं निवपेत्-इत्येवमादीनि। तच सन्देहः, किम् एता 
विज्ञतयः खुद्यकालाः, उत द्हकालाः ?-इति। किं माप्तम्? 

--विलतिः माहछतान् धमां खोदकेन गृह्णाति, अतः ते धमा 
्रानुमानिकाः, पौणमासी चान्यः कालः; स यदि वा प्रत्या 

गद्यत, यदि वा विषछत्या, असम्भवेःन्यतरस्याः कालस्त्यक्त्यः, 

तत्र आनुमानिको वेछतस्य त्यज्यतां, न मत्यच्ष्रतः मातस्य 
--इति न्याय्यन्। तस्मात् सद्यखाला एता विह्छतयो भवेयुः 
-दइति॥ | 

ख. दयहकाल्ये तु यथान्यायम् ॥ २३॥ (प०)॥ 

भा. ^देयहकार्ये' क्रियमाणे “वथधान्यायं' छतं भवति, तस्मात 

देयहकास्यं स्यात्। चोदकः तथा अनगद्ीतो भवति, प्रतौ 
हि शरूयते,“ पूवद्युः अग्निं गृह्णाति, उत्तरमदद् वतां यजेत 

-इति। तस्मात् ददहकालम् एकममिनिवत्य, तददरेवोप 

क्रम्यापरे द्युः परिसमापयेत् ॥ 

ख. वचनादेककाल्यं स्यात् ॥ २४ ॥ (उ) ॥ 

भा. नेतदेवं,--दयदकाला विहतयो भवेयुः- दति, सद्यस्काला: 
स्युः कस्मात् ?। वचनमिदं भवति यः+ इच्छया पसुना 
सोमेन आययणेन वा यच्यमाणएः स पौणेमास्याममावास्यायां 

वा यजेत इति, साङ्गस्य एतद चनम्। तस्मात् साङ्गं पौष 
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भा. मास्याममावास्यायां वा कुर्वोँत- इति गम्यते, तेन सद्यस्काला 
विक्लतयः॥ (५।४। ऽ अ०) ॥ 

सोमात् सात्राय्यविकारादौनमृत्कषोषिकरणम् ॥ 

खः सान्ना्याभिषोमीयविकारा ऊ सोमात् 
प्रतिवत् ॥ २५ ॥ 

भा. इद सान्नाग्यविकाराञ्च ्ग्नीषोमोयविकाराञ् उद् हरणम्, 

सान्नास्यविकाराः तावत् यथा, चामित्ता पसुः- इति, “अन्नी- 

घोमीयम् एकादशकपालं निवपेत् भयामाकं, ब्राह्मणो वसन्ते 
बरह्मवद्देसकामः'- इत्येवमाद्यः। तच सन्देहः, किम् एते 
मागृद्धं च सोमात्, उत ऊम् ?-इति। किं प्राप्तम् ?- प्रागृङ् 
च, विशेषानवगमात्। णवं आप्ते ब्रूमः,“ उङ्ं सोमात् स्युः 
-इति, प्रछतिदहि एषाम् उद्धं सोमात्, चोदकेन णभिरपि 
ऊद्धं सोमात् भवितव्यम् । सान्नाय्यस्य ऊद्खं सोमात्, वचनेन, 
--“असोमयाजो सन्नयेत् इति शअरम्नोषोमोचस्यापि,-- 

“अग्नेयो ब्राह्मणो देवतया स सोमेन इवा भवति, यदेवादः 

पौणेमासं हविः, तत्तद्यनुनिवेपेत्- इति, तद्धि स उभयदे वत्यो 
भवति--इति, तदिकुतिः च्रपि सोमात् ऊद्धं भवितुमदति ॥ 
(५।४।८८अ०)॥ 

[प मविकाराणां ह ह ह € 

से दणपणंमासात् पुव्वेम् कन्त्यताधिकरणम् ॥ 

द तथा सोमविकारा दशपृणमासाभ्याम् ॥ २६ ॥ 

भा. ---, सोमविकारा गवादय एकाद्धाः। तेषु सन्देहः किं टशं- 
पृणेमासात् प्रागृद्चं च प्रयोक्तव्याः, उत उद्धंम्?-इति। किं 
भराप्नम् ?- अनियमः, अविरशेषात्। एवं मापते ब्रूमः,--' तथा 

१ 
५ 
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भा. सोमविकाराः, दशपृणेमासाभ्याम्ः जडं स्युः, ज्योतिष्टोमो 
दशेप॒णमासाभ्याम् ऊं भवति,-“दशपृणेमासाभ्याम् इद्धा 
सोमेन यजेत इति चोदकेन एष धमा गवादिष अप्येकाद्देष् 

प्राप्रोति। तस्मात् तेभ्पे दृशपणमासाभ्याम ऊद्धं कत्तयाः 

इति॥ (५।४।९< अ०)॥ 

इति ओ्ओशवरखामिकतौ मोमांराभाष्य पञ्चमस्याध्यायस्य 

चतुथः पादः समाप्तः ॥ समाप्तश्च पञ्चमोप्ध्यायः॥ 



षष्टे अध्याये मधमः पादः ॥ 

~> ७. < 

यागादिकग्णाम् खगेादिफलसाघनताधिकरणम् ॥ ॥ 

ख. द्रव्याणां कम्म्मसंयो गे गणत्वेनाभिसम्बन्धः ॥ १॥ ` 
(1 

भा. 'दशेपूणेमा साभ्यां खगेकामो यजेत, “ज्योति टोभेन खगेकामो 
यजेत- इत्येवमादि समाम्नायते । तच सन्देहः, किं खगा 

गुणतः, कम प्रधानतः; उत कमं गुणतः, खगेः प्रधानतः ?-- 
इति। कुतः संशयः ?। इ ह * खगकामो' ४पि नि दिश्यते, “यजेत 
-इत्यपि। अन्न खगेकामयागयोः सम्बन्धो गम्यते ; तद्खिंख 

सम्बन्धे किं यागः साधनत्वेन सम्बभ्यते, उत साध्यत्वेन ?- इति 

भवति विचारणा। 

तच यदि खगैकामस्य पुरुषस्य यागः कर्तयतया चोदति, 
‹ ख्गकामेन यागः कत्ैव्यः-- इति, खगच्छा विशिष्टस्य स॒ रिष्यति 
इति गम्यते । खगच्छा तच पुरुषस्य यागं भ्रत्युपदिश्यते, । 
तेन तस्य स॒ सिभ्यति न अन्यस्व-इति,* यः खगकामः, स॒, 
शक्रोति पुरुषो यागं साधयितुम् । 

अथ खगकामस्य कामः कत्तयतया चोदते, ततो यागविशिटि 
कत्तव्यता- इति यागः साधकोभभ्युपगम्यते। स॒ चायम् उभयो- 
रप्यथः एतस्मात् उचरिताद्ाक्यात् मम्यते,- यागो वा कत्तेयः 
कामो वा-इति। न चेतत् यौगपद्येन सम्भवति, यदा कामः, 
न तदा यागः, वदा यागः, न तदा कामः, वचनव्यक्तिभेदात् 
उपपन्नः संशयः । 

१ अ क 

* यस्य खगेः कामः, तस्व सेत्प्रति इत्यधिकः पाठः चआ० सो° पु०॥ 
† षचनव्यक्तिभेदात् ; तस्मात् दति पाठः का° क्रौ०पु०॥. 
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भा. तथाड्दम् अपरम् सन्दिग्धं, किं भ्रोतिः खगः, उत द्रयम् ? 
-इति, यदि द्रव्यं खगः, ततः रधानं क, द्रवयं गुणभूतम् । 
अध प्रीतिः खगः, ततो यागो गुणभूतः, खगः प्रधानम् ?-- 
इति। कुतः संशयः ?। नास्त्यत्र कामस्य गुणत्वेन प्राधान्येन 

बा अतिः, सम्बन्धमात्रं तु अस्य यागेन गम्यते, दरयस्य तु. 
कमाता खभावतः, पुरुष म्रयल्स्य च फलाथेता\ । 

किं तावत् माप्षम्?-खगा गुणतः, कमे मधानतः-इति। 
तत्र तावदण्यन्ति,- द्रव्यं खमेः- इति। कथम् अवगम्यते ?। 
सवषाम् एव शब्दानाम् अज्ञाने लौ किकः प्रयोगोग्भ्युपायः, 
तस्िख लौकिके भ्रयोगे द्रयवचनः खगशब्दो लच्यते,- "कौ शि- 

कानि खूच्माणि वासांसि खमेः, चन्दनानि खगः, द््टवषाः 
खियः खः" इति, यदयत् प्रीतिमत् द्र्य, तत्तत् खर्गशब्देन 
उचयते। तेन सामानाधिकरण्यात् “प्रीतिमत् द्रं खगेः- 
इति मन्यामहे, (उपमानात् शब्द्प्रटत्तिः-इ़ति चेत् न 

~हि कस्िंखित् अनुपमिते लोके प्रसिद्धः, यस्य एतदुपमानं 

स्यात्, तस्मात् नोपमानम् अतो दरव्यं खर्मः- इति । 

“न-इत्या द, प्रीतिः खगः- इति, न द्रम्, व्यभिचारात्, 
-तदेव हि दयं कस्याञ्चिदवस्थायां न खगशब्टोग्भिदधाति ; 

भीतिं त॒ कस्याञ्धिदवस्यायां न, न अमिदधाति। तस्मात् 

अन्वय्यतिरेकाभ्याम् एतद् वगम्यते, - भीतौ खगशब्टो वत्तेते' 
--इति। 

नेतदस्ति,-मोतेरभिधायकः खगेशब्दः- इति। कृतः ?। 
विशेषणत्वात्, यत् विशेषणं, न तच्छब्देन उचते। तत् 

यथा, ‹दण्डो- इति दण्डनिमित्तः पुरुषवचनः, दृण्डोण्स्य 

११ | नि ~ परो्यं 

दरयस्य क्ाथता गम्यते खभावतः, पुरुष्रयलनस्य च ता दूति का० करौ 
5 पाठः 

† नेत्या, न दि क्डिंञ्िदनपमाने दूत का° क्रौ० पु° पाडः॥ 
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भा. निमित्तं, न अभिधेयः। एवम् एष न भ्रोतिवचनः प्रोतिसाधन- 
वचनस्तु एष खगेश्ब्दः- इति । 

“ननु खगेशब्दो लोके प्रसिद्धो विशिष्टे देशे, “यस्मिन् न 
उष्णं, न शोतं, न चृत्, न तुष्णा, न अरतिः, न म्लानिः, 
पुण्यज्ञत एव परेत्य तच्च गच्छन्ति, नान्ये'। अचर उचते, यदि 
त केचित् अष्टत्वा गच्छन्ति, तत चागच्छन्ति अजनित्वा, तद 
स प्रत्यन्तो देशः एवज्ञातोयकः, न तु अनुमानात् गम्यते* । 

“ननु च अन्ये सिद्धाः केचित् दृष्टवन्तः, ते च चास्यातवन्तः 

दति चेत् न तच प्रमाणमस्ति, सिद्धा एवज्ञातीयकाः 

सन्ति, ते च द्घ्ा ख्ाचच्चीरन्- इति। तस्मात् एवञ्ञातीयको 

देश एव नास्ति । | | 

“नन् च लोकात् चास्यानेभ्यो वेदा अवगम्यते, टेश 

एवज्ञातोयकः खगः इ ति। तन्न, पृरुषाणाम् एवंविधेन देशेन 

सम्बन्धात् चम्रमाणं वचः। अस्यानम् अपि पुंरुषप्रणोतत्वात् 
अनादरणोयम्। वैदिकम् चपि खगास्यानं विधिपरं नास्त्येव, 
भवति तु विध्यन्तरेण एकवाक्यभृतं स्तुतिपरं । यद्यपि केवल- 

सुखशवणाथापत््या तादृशो देशः स्यात्, तथापि च्द्धत्पत्तस्य ` 

अविरोधः, म्रीतिखाधने खगशब्दः इति तेन देशेन यवद्ारा- 

भावात्, कतः तस्व अभिधायकः खगशब्दो भविष्यति ?-इति। 

यदा भ्रोतिमत् द्रव्यं खगः, तदा ब्रूमः“ द्रयाणम् कमसंयोगे 

गुणत्वेन अभिसम्बन्धः- इति, यागः चच कत्तयः- इति गूयते ` 
५ 2 ॑ 8 

खगकामस्य, तत्र अवश्यं खगस्य यागस्य च सम्बन्धः, तच भूतं 

दरवयम्, भव्यं कमं ; भूतस्य च भव्याधेता न्याय्या, दृषटथोात्वात्; 
नतु भव्यस्य भूताधेता, तच टट उपकारः त्यज्येत । 

ˆ कथं पुनः अवगम्यते, यागः कत्तयतया चोद्यते--इति, 

* यदि न तत्र केचित् अग्टल्वा गच्छन्ति, न च तत आगच्छन्ति जनित्वा, न तदं स 
भरत्या द्शः एवञ्च तौयकः, न लानुमानात् रम्यते दूति का० क्री° पु पाठः ॥ 



६ अध्याये १ पाद्ः॥ ६०९ 

भा. यदा कामस्यापि कत्तव्यता अस्मात् वाक्यात् अवगम्यतेः। 

उचते, कामस्य कत्तयता वाक्यात्, यज्यधस्य कत्तयता अतेः 

खतिञ्च वाक्यात् बलीयसो। तस्मात् अयम् चथःः--खगकामो 
यागं कयात् इति खगेकामस्य यागः कत्तव्यः- इति ; कत्तव्यस 

। रुखवान्, अकत्ते्यो दुःखवान् ; कत्े्यः- इति चैनं ब्रूते ; 
तद्मात् सुखफलो यागो भविष्यति, सतु यस्य इच्छा, तस्य 

सिध्यति न अन्यस्य- इति गम्यते। तेन सखर्गच्छा यागस्य 
„ गुणभूता, सवेस्यापि कमणो द्रयेच्छा भवति गुणभूता, तया 

दयमानेतम् यतते, दृष्टेनैव दारेण; इह त् खसं कद्र थेच्छेव 
नियम्यते, यथेव सा गृण्भूता प्राप्ता; तथेव सती नियम्यते 

द्ृष्टेनेव दारेण, न अदृष्टेन उपकारेण; तेन खगच्छया गृण- 

भतया खगद्रव्यं भ्रति यतिष्यते यागं खशाधयितम्। अथाण्य- 

दृष्टेन, तथापि न दोष. ॥ 

ख. ` असाधकं तु तादर्थ्यात् ॥ २१ (सि)॥ 

भा. चुश्ट्देन पच्तो व्यावत्त्यते । तत एतावत् तावत् वणयन्ति,-- 
ओीतिः खगेः-डइति। कुतः ?। रवम् उक्तम् भवता,--* म्रीति- 
विशिष्टे द्रे खगशब्टो वर्तते इति, यदेवं, पू तदि भीतौ 
वत्तितमदति, तां दहि स न वयमिचरति, व्यवमिचरति पनः 

द्रथं,- यस्य एव भ्रीतिसाघनस्य दर्यस्य वक्ता खगशब्ट्ः, तदेव 

यटा न भरोतिखाचघनं भवति, तदा नखगंश्ब्देन अभिधोयते। 

-तखयात् ग्रीतिवचनोभ्यम्। यत्त उक्त, दण्डिशब्दवत्- इति 

ˆ . सोभ्पि प्रतीते शब्दात् दण्डे, दण्डिनि म्रत्ययमाद्धाति, अन्त- 
८ भतः तच दण्डशब्दः, स दण्डस्य दाचकः; इह युन; सर्ग शब्दः 

` एव प्रोतेः अभिधाता । | 

भरौतिवचनयत्, यागो गुणभूतः मोतिः भ्रधानम्। कुंतः?। 
“ तादश्यात्' पुरुषप्रयलस्य, भीत्यथे द पुरुषो यतते, तेन न 

ॐ श 
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भा. ग्रीतियागसाधनम्-- इति विच्ायते। दर्यं हि यागसाधनं, न 

चते द्र्यात् यागो भवति, यस्मात् दरयद वताक्रिये यजतिशब्दो 

वत्तते। चरसत्यामपि प्रोत्यां भवति यागः। यदि च यागो 

न प्रोत्यथा भवेत्, च्रसाधकं कम भवेत्, साधयितारं न अधि- 

गच्छेत्, यो हि प्रीत्यथेः, स साध्यते नान्यः। 
“ननु कत्तद्यतया यागः श्रूयते'। उचते, सत्यं कत्त्यतया 

अयते, कामोःपि कन्तव्यतया अवगम्यते । “चरा ह, त्या यागस्य, 
वाक्येन कामस्य। न च, उभयोः, वाक्वभेद्ः भ्रसङ्गात्। उचयते, 

यद्यपि यागः कत्त यः श्रूयते, तथापि न कत्तेयः, सखद; कन्तो 
भवति, दुःखदो यागः, तस्मात् म्त्यच्देण अकत्ते्ः, प्रत्यन्तेण 
च दुःखदः। “क्षव्यतावचनात् अनुमानेन खुखदो भवति-- 
इति। उचप्रते, चनुमानं च प्रत्यच्तविरोधात् न अमाणएम्। 
तस्यात् अकत्तयो यागः, यदि न भीत्यथंः। 

“अथ अन्येन फलवचनेन सम्भेत्स्यते- इ ति। उचते, 

सम्बध्यमानोपप्यविधौयमानो न समोपवचनमात्रेण फलवान् 
विज्ञायते । तमात् अनथंको मा भूत्-इति खमेस्य कत्तव्यता 
गम्यते, पुरुषप्रयल्च यागविशि्टः- इति यागः तस्य करणं 
स्वात्। तस्यात् सषु उक्तः-यागो गुणभूतः खमेः अरधानभूतः 
-इति॥ 

ख. प्रत्यथं चाभिसंयोगात् कर्मतो द्यभिसस्बन्धः तस्यात् 
कम्पन पदे शः स्यात् ॥ ३॥ (यु०)॥ 

भा. न केवलम् च्रानथंक्यभयात् यागस्य गुणभावं बमः, कि 
तदि, सगे संज्ञकमथ प्रति करणत्वेन यागो विधोयते । `ननु 
यागः कनव्यतवा अत्या विधीयते'। सत्यमेवम्, अनथकं 
त् तथा भवति, खर; प्रत्य विद्ते यागे, खगेकामः, तस्िन् 
निष्फले विधीयमानोए्पि निष्प्रयोजनः स्यात्. त्र अस्य 



४८ 

€ चखध्याये ९ पादः॥ &०द 

भा. उपदे शवैयथ्येम्, दयो ख॒ विधोयमानयोः पररुपरेण च्रसम्बद्धयोः 
धिः € (ख [ 

वाक्यभेदः प्रसङ्धः। अतो न खगकामपदेन खाथा विधीयते, 

किंतद्ि, उ द्िश्यते। तच वाक्यात् अवगतस्य कामस्य कत्तेयता 
छवगम्यते, यागस्य च करणता। एवं च यागकत्तव्यतायां न 

भत्यच्विरोधो भविष्यति। तस्मात् ˆकमापदेशः स्यात्, - 
कमं खभं भ्रति उपदिश्यते, न खगः कमं प्रति। 

“किम् चरतः यदि खगा न उपदिश्यते ?। एतदतो भवति,- 
न दहि, अनुषदिष्टोग्नथेप्राप्तञ्च गुणो भवति। तस्मात् खगः 
प्रधानतः, कमं गुणएतः- इति । | 
अपि च, “यस्य खगेः इष्टः स्यात्, स यागं निवत्तयेत्- इति 

परसम्बडुमिव, अन्यदिच्छति, अन्यत् करोति-इति। “अथ 
मतं, ततः खगा भवति- इति सम्बन्धात् इद् गम्यते इति। 
न, शब्द भरमाणएकानाम्, अन्तरेण शब्दम्, अवगतिन्याय्या। 
वाक्यात् एव चद्ममात् इमं सम्बन्धम् अवगच्छामः, यथा, काष्टानि 

च्राहतृकामोगरण्यं गनच्छेत्-दइति यदि ब्रूयात्, ब्रूयात् एतत्, 
- द्रष्टं तत्र प्रमाणान्तरेणारण्यगमनस्य काष्टा दरणसामर््यम् 
--इति। 

“अथ मन्यते,--उपदे शानथेक्यं मा भूत्-इत्यथा पत्तिः भवि- 
ष्यति--इति। उचते, न उपदे शनथेक्यस्य एतत् साम्य, यत् 
श्नन्तरेण फलवचनं, यागस्य भ्रीतिः फलम् अवगम्येत। कामम् 
अरस्य चानथक्छं भवतु, न जातुचित् सामध्यम् चस्य जायते। न 

दि, दग्धुकामस्य उद्कोपाद्ानम् अरति दाद्ेःनथेकम्- इति 
दहनशक्तेमस्य जनयेत्। अथ वा, खगकामस्य यागो विधीयते 
--इति पन्लान्तरावलम्बेन अस्य अथेवत्ता भविष्यति। 

ननु इतरस्थिन् अपि पन्ते खगकामस्य यागो विधोयते, न 
यागात् खगेः। नेतदेवं, तस्सिन् खलु पत्ते खं प्राथेयमानस्य 
अनुष्ठानम् अनूद्य यागः तस्य उपायत्वेन विधोयते- दति न 
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भा. दोषः। (तत् चनुष्ठानं खगं प्रति-इति नास्ति वचनम्-- 
इति चेत्। इष्टम प्रति अनुष्ठानं भवति, खगेैकामस्य च 
इष्टः, तद्नुष्ठानविशेषग्रद्णाथमेव खगकामविशेषण्यदणम्-- 
इति निरवद्यम्। तस्यात् खगकामस्य यागकमा पदेशः स्यात्, 
अतः खगः प्रधानतः, कमं गुणएतः- इति खर्गकामम् अधित्य, 
“यजेत इति वचनम्। इत्वधिकारलच्णम् इदं सिद्धं 
भवति॥ (६।९।९ अ०)॥ 

यागादिषु सनुष्यद्यैवाधिका राधिकरणम् ॥ 

ख. फलाधत्वात् कममणः शस्तं सर्वाधिकार 
| स्यात् ॥ 8 ॥ (यपू०)॥ 

भा. इदमामनन्ति, * दशेपूणएमा साभ्यां खगेकामो यजेत, ज्योति- 
दमेन खमकामो यजेतः-इत्येवमाद्। तच सन्देहः, किं 

यावत् किञ्चित् सत्वं, तत् खवम् अधिद्त्य णतदुचपरते, उत 
समथेम् अधित्य ?-इति। किं प्राप्तम् ?-सवाधिकारः, 
अविशेबात्। “ननु दच्वादयो न किञ्चित् कामयन्ते, कथम् 
तेषाम् अधिकारः स्यात् ?। उच्यते, मा भूत् अचदेतनानाम्, 

तिरशस्तु चधि्लत्य “यजेत इति ब्ूयात्। “ननु तियेच्चोण्ये 

न किञ्चित् कामयन्ते। न इति ब्रुमः, कामयन्ते सुखम्, एवं 
दि ट्रश्यते, घमापतप्ताः छायाम् उपसपन्ति, शतेन पोडिताः 
अतपम्। । 

“चद, ननु तियेच्च चासन्नं फलं चेतयन्ते, न कालान्तर फलं 
भ्रा्धयन्ते, कालान्तरफलानि च वैदिकानि कमणि। उचयते, 
कालान्तरेः्पि फलं कामयमाना लच्छन्ते,--सुनः चतुदभ्याम् 
उपवसतः पश्यामः, श्येना ख च्टम्याम्। न चैषां चाधाशङ्गा, ` 

नियतनिभित्तत्वात्, नानाद्ाराणामपि तस्खिन् कले दशनात्, ¦ 



€ अध्याये ९ पादः ॥ ६०१ 

भा. समानादहाराणामपि अन्यस्िन् काले अदशेनात्। लिङ्गानि 

, भा. 

च वेदे भवन्ति,-“ देवा वै सचनासतः- इत्येवमादीनि टेवता- 
नाम् ऋषोणां वनस्पतोनाम् अधिकारः दशेयन्ति। 

“ननु कात्रन्यन विधिम् उपसंहर्तेम् न शक्ुवन्ति- इति 
चअनयिज्लताः'। उचते-यागं कतुम् शक्नुवन्ति केचित्, तद्यात् 
यजेत इत्येवमादीनि अधिकरिष्यन्ति शक्तुवतः, विष्ण- 
क्रमादि वचनानि तु अशक्तान् न अधिकरिष्यन्ति। तच यो- 
ग्नुपदिष्टविष्णएक्रमादिकः स॒ केवलं यागं करिष्यति, कः तस्य 

दोषः?। द्रवयपरियद्दोगपि देवग्रामः, इहरितियामः, इटषभस्य 
ामः- इति उपचारात् अस्त्येव- इति । तद्यात् अमनुष्या- 
लामपि शक्लुवताम् चधिकारः-इति॥ 

र ४ ॐ 
कतुर्वा खुतिसंयोगादिधिः काल्छन गम्यते ॥ ५ ॥ 

(सि) ॥ 

वाशब्दः पत्त ्यावत्तयति। न चैतदस्ति, तियगारीनामपि 
अधिकारः-इति। कस्य तद्धि?। यः समथः छत्स्नं कर्म 
अभिनिवेत्तयितुम्। न चेते, शक्रवन्ति तियागादयः त्स्नं 
कमेाभिनिवत्तयितुम्, तस्मात् एषां न खखस्याभ्युपायः कम-- 
इति; कथं यो न शक्यते कतुम्, सोग्भ्युपायः स्यात् ?- इति। 
न देवानां, देवतान्तराभावात्, न हि आत्मानम् उद्दिश्य 

त्यागः सम्भवति, त्याग खवासौ न स्वात्, न ऋषोणम्, 
चअआषयाभावात्, न श्छग्बाद्यो ग्डग्वादिभिः सुगोच्रा भवन्ति,* 
न चैषां साम्ये ्रत्यत्तम्। 

#* “न च ग्टग्बादयेा श्टग्बादिभिः सगाचा इत्येतद् यत्तं भाष्यम्, अनादिदि कालाऽस्माकं 

मोमांसकानाम्, तन ग्टगारपि पव्वश्टग्बन्तरसम्भमवात्, तत पव्वसस्येवमेवेति सम्भवत्येव 

ग्टगोाभाग वत्व्मित्यस्त्येव टषीणामधिकारः, तस्मात् सगद्ाइणमनाद््रणोयम। देवानां 

द् वतान्तराभावादिति यषां शब्द एव॒ दवताभिप्र॑ता, तेषामयमप्ययक्ता ग्रन्यः, शक्यते 
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भा. श्रपि च तियेश्चो न कालान्तरफलेन अधनः, श्चासन्नं हि 

कामयन्ते। “ ननु च उक्त, कालान्तरफला्थिंनः तिरः पश्यामः, 
गुनः श्ये नां श्तु ष्याम् अष्टम्यां च उपवसतः- इ ति। उचयते, 

--न जन्मान्तरफलाथिन उपवसन्ति। “कथम् अवगम्यते ?'। 
वेदाध्ययनाभावात्, ये वेदमधोयते ते एतदिदुः,- इदं कर्म 

छत्वा, इटं फलममुच प्राप्रोति- इति, न चेते वेदमधीयते, 
नापि स्टतिशा खाणि, नाप्यन्येभ्यः अवगच्छन्ति+ ; तस्मात् न 

विदन्ति धमम्। चरविदांसः कथम् श्रनुतिष्ेयुः; तच्ात् न 
धमाय उपवसन्ति इति। 

{ किमथ तच्छषाम् उपवासः? उचते, रोगात् रुचि- 

रेषाम्?। “कथं पुननियते काले रोगो भवति'। उचते, 
नियर्तैकषाला अपि रोगा भवन्ति, यथा त॒तीयकाखातुथकाञ्चेति। 
तस्मात् मनुष्याणाम् अधिकारः-इति। नच तिरश्चां द्रय- 

परिग्रहः, न दि एते द्रं खेच्छया उपयुञ्ञना दृश्यन्ते ; 
तस्मात् अनीशाना धनस्य । यत्तु, देवययामो हस्ति्रामः-- 

इति; उपचारमात्रं तत्। तस्मात् अपिन तिरञ्खाम् अ्रधि- 

कारः-इति। 

यानि पनलिङ्गानि,-“ देवा वे सुचमासत-इत्येवमादौनि, 
 श्रथेवादाः ते विधिप्ररोचनाथाः; विद्यते डि विधिरन्यः तेषु 

सर्वेषु, न च विधेविधिनेकवाक्यभावो भवति, वचनबयतिभेदात्। 
स्तुतिस्तु सा, इत्थं नाम सचाणि खासित्यानि, यत् छ॒तहत्या 
शपि आसते देवाः, ्ासन्नचेतना अपि तियञ्चः, अचेतना अपि 
वनस्पतयः, किमङ्ग पुनविदां सो मनुष्याः-इति। 

°“ ननु विष्णएक्रमादिषु अनधिहछता; केवलं यागं करिष्यन्ति । 

दनद्रेणणीन्द्रशव्दो वारणेन दविसत्यकतुम्। तस्मात् अथेमेव देवतामित्यभिप्रेत्य र्ञा्य- 

भिति" दति तन्त्ररलम् ॥ 
* माप्यध्यापकंभ्येऽवगच्छन्ति दति का° क्रौ° पु°॥ 



भा. 

भा. 

न < अध्याये ९पाद्ः॥ ६०७ 

नेवं, गुणा यागं प्रत्युपदिश्यन्ते, न कत्तारं प्रति, तेन यागमातर 
क्रियमाणे वेगुण्यम्--इति न फलसम्बन्धः स्यात्। कथं युनयागं 

भत्युषदिश्यन्ते ?- इति चेत्। इनिकत्तयताकाङ्खस्य याग- 
वचनस्यान्तिकादुपनिपतिताः शक्तुवन्ति तं निराकाङ्खीकलुम्, 
इतरथा दि कलेन् अ्रधिकुवेत्सु गुणवचनेषु अनिहत्ताकाद्खं 
फलव चनम्+* अनथेकमेव स्यात्। अनुषङ्गख्च फलवचनम् चभ- 
विष्यत्, तच साकाङ्कृत्वात् वाक्यम् उपरोत्स्यते। “अथ एतदेव 
वाक्यं समथानां सगुणं कमे विधास्यति, असमर्थानां विगुणम्-- 
इति। तन्न, स्छदुच्चारणे उभयशक्तिविरोधात् वाक्यम्भिद्येत, 
साका्घं हि तत् इतिकत्तव्यतां म्रति। तसात् साङ्गयागोपरेशः 

सः इति निरङ्गयागोपदेशभावः। तस्मात् मनुष्याणामेव 
अधिकारः इति। र 

भरयोजनं पन्तोक्तं, केचित् आङः सद ख संवत्सरः न नियोगतो 
दिवसेष् कर्पयितव्यं, पूवेपत्ते तदायुषां देवतानां सम्भवति 
-इति, सिद्धान्ते ततर स॒म्भवदपि दि्वसेष्वेव अवकरपयितवयम् 

- इति; तत्त उपररष्टाद्यास्यास्यामः॥ (६।९।२अ०)॥ 

यागादिषु खोपु सोरभययोारधिकाराधिकरणम् ॥ 

लिङ्गविशे षनिदह् शत् पंयुक्मेतिशायनः ॥ & ॥ 
(पू०)॥ 

“दृशे पूणमासाभ्यां खगकामो यजेत - इत्येवमादि समाम्ना- 
यते। तत्र सन्दे हः,-विं खगेकामं पुमांसमधिटत्य ‹यजेत-- 
इत्येष शब्दः उचरितः, अथ वा अनियमः खियं पुमांसं च? 
-इति। किंप्राघ्तम्?- पुंलिङ्गम् अधित मेने रेतिशायनः"। 

 कुतः?। ` लिङ्गविशेषनि्दशात्' (पुलिङ्गेन विशेषेण निदो 
# प्रकरणवचनम् दति अआ० सो पठ पाठः। 
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भा 

भा. 

भा. 

भवति खगकामो यजेत-इति)। तस्मात् पमान उक्तो यजेत 

-इति,न खी 

तदुक्तिल्वाच्चं दोषश्रुतिरविन्नाते ॥ 9 ॥ (यु०)॥ 

"अविज्ञाते" गभे ते च्तूणद्त्यानुवादो भवति,“ तस्यात् 
च्रविच्ञातेन गर्भेण हतेन न्तणद्ा भवति-इति। स्ूणद्दा 
पापञत्तमः, यञ्* उभयोलाकयोः उपकरोति, तस्य न्ता 
मतणएद्धा, यज्ञ हन्ता श्चूणद्धा, स यज्ञसाधनबधकारो; तस्मात् 

यज्ञं भ्ूएशब्देन चरमिद्धति, स हि विभक्ति वा स्व, भूतिं 
वा आनयति। चतो न्नूणद्धा यज्लबधकारी, स पुंयुक्तत्वात् 
खनुवादोग्वकर्पते, अ विज्ञाते गभ हन्यमाने कदाचित् पुमान् 

हन्येत, तत्र य्धाधिछतस्य तत्वात् यज्बधो चरूणद्त्या 

स्यात्। इतरथा, यदि उभयोः अधिकारः, ततो विज्ञाते च 

अविच्राते च यद्बधः स्यात्, तत्र अविक्ञातग्रहणम् अतव्रम्-- 
इति कल्प्येत । तच्ात् विवच्तिता पललिङ्गस्य वाचिका विभक्तिः 

--इति। 

तथा चात्रवीं इत्वा श्बूणद्धा भवति, चाचरेयम् चरापन्नगभाम् 
चाज, “चच (कचौ) अस्या विद्यते--इति आत्रेयी। तस्मात् 
अपि पंसोप्धिकारो गम्यते; यथा, ˆपसुमालभेतः- इति पं 

पय्पुरे वालभ्यते, सिङ्गविशेषनिहशात्। एवम् इहापि द्रव्य 

मिति। रवं प्राप्ते ब्रूमः, 

. जातिं तु बाद्रायणोऽविशेषात्, तसात स्वमपि प्रती 
येत जात्यथस्याविश्िद्ित्वात् ॥ ८॥ (सि०)॥ 

तुशब्दः पत्तं वावत्तयति। नेतद्स्ति, पुंसोग्धिकारः- इति, 

° जातिन्त् बादरायणः" अधिकता मन्यते सघ्। “अआ, किमयं 
* पुश्नसु दति ञा° सा० पु पाठः। 



€ अध्याये १ पारदः ॥ ६०९ 

भा. खगकामः- इति जातिशब्दः समधिगतः? । न इत्याद। 
कथं तद्दि ?। यौगिकः, खगच्छायोगेन वत्तते। “केन तर्हि 
शब्देन जातिः उक्ता, या अधिषता- इति गम्यते? । नैव च 
बयं बूमः, जातिवचन इद शब्दः अधिकारकः--इ ति, विन्तद्धि, 

खगेकामशब्दे नोभावपि लखीपुंसावधिक्रियेते- इति, अतो न 
विवक्तं पुंलिङ्गम् इति। कुतः?। “अविशेषात्, न दहि 
शक्रोत्येषा विभक्तिः स्वगकामं लिङ्गेन विशेष्टुम्। कथम् ?। 
लक्षणत्वेन अवणात्,- स्वगं कामो यस्य, तम् एष लक्षयति 
शब्दः, तेन लत्षणेन अधिलतो “यजेतः- इति शब्देन उचपते। 

तत्र लच्षणम् अविशिष्टं दयां पुंसि च। तस्मात् शब्देन 

उभावपि खीपुंसावधिछतौ-इति गम्यते। तच केन अधिकारः 
खिया निवत््यते?, 6 ^ 

“विभक्तया इति चेत्'। तन्न। कल्मात् ?। पंवचनत्वात् खी- 

निदत्तौ अशक्तिः। ` पसो विभक्तया पनवेचनम् अनथेकम्- इति 
- चेत्'। न, अआनथेव्येन्पि खीनिष्टत्तेः अभावः, परिसद्धयायां 

भा. 

स्वाथह्ानिः पराथेकरपना प्राप्तवाधश्च। न च अआनथक्यम्, 
दः. ४ € न= 3 ४ 

निहंशाथत्वात्। “तस्मात् खयपि प्रतीयेत जात्यथस्य च 
विशिष्टत्वात् ॥ 

चोदितत्वात् यथाख्रुति ॥ < ॥ (आआा०नि०)॥ 

अथ यदुक्ते,--^पखुमालभेत- इति पुंपञ्पुरालभ्यते पुंलिङ्ध- 
वचनसामध्यात्, एवमिहापि पुंलिङ्गवचनसामथ्यात् पुमानधि- 
क्रियते यागवचनेनः- इति, तत्परि हत्तयम्। अचर उचते, 
न अत्र जातिद्रयस्य लच्तएत्वेन यते, यदि हि लत्षएत्वेन 
खरधेत, ततः लिया अपि यागः उक्तो न पुंवचनेन विवत्यत, 
इदंतु पञ्ुत्वं यागस्य विशेषणत्वेन श्रूयते, तच पस्पुत्वस्य 

यागस्य च सम्बन्धो न दरययागयोः, यघा पसुत्वं यागसम्बद्धम्, 
8, 

9.2 
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भा. एवं पुंस्त्वमेकत्वं च, सोग्यमनेकविशेषणविशिष्टो यागः अयत, 
स °यथाश्चति' एव कत्तेव्यः, उपादेयत्वेन “चोदितत्वात् । 

यच,--दोषश्रतिर विज्ञाते गभे ते अआत्रेययां च युयुक्तत्वेन 
-इति, तत्परि हत्तंयम्। अत्र उचते, अविज्ञातेन गभेण 
इत्यनुवादः प्रशंसार्थः, ्रात्रेयो च न दन्तया- इति, इत्थं 
गभा न हन्तव्यः, यत् अव्यक्तेनाम्येनसो भवति। यपंलिङ्वभक्तिः 
अयमाणा न शक्रोति खियं निवत्तयित्म्; किम् अङ्क पनः 

अविक्ञातगभंवचनं लिङ्गम् तथा गोतप्रशंसाथमात्रेय्या अनध- 

सद्भोत्तने, न च अआआपन्नसत्वा खायो, गोचरं हि एतत्, न हि 

अचशब्दादयं तद्धित उत्पन्नः, समथानाम् डि तद्धित उत्पद्यते ; 

न च चचरशब्द्स्य सामथ्यमस्ति॥ 

ख. द्र व्यवच््वात्त् पुसां स्यात्, द्रव्यसंयुक्त, कयविक्रवाभ्याम् 
अद्रव्यत्वं स्त्रीणां द्रवैः समानयोगित्वात् ॥ १०॥ 

प) 
भा. “पंख ^तु' “स्यात्' अधिकारः, “द्र्यवत््वात्" द्रब्यवन्तो हि 

पृमांसो न खियः, "द्र्यसंयुक्गं च एतत् कमं, ‹ बो द्िभियेजेत, 
यवैयेजेतः- इत्येवमादि । कथम् ?। “अद्र्यत्वं दोणं, ‹क्रय- 

विक्रयाभ्यां', ऋय विक्रय संयुक्ता हि लियः, पिता विक्रीयन्ते, भका 
क्रोयन्ते, विक्रीतत्वाच्च पितुधनानामनीशिन्यः। क्रीतत्वा् भत् 
धनानाम्। विक्रयो हि सूयते, (शतमधिरथं दुदितुमते दद्यात्, 

आष गोमिथुनम्-इति। न च, एतत् द्ृष्टाथे सति आनमने- 
ग्टृष्टा्यं भवितुमदति । एवं ' दरधे: समानय गत्वं ˆ खीणाम्'॥ 

ख. तथा च अन्धाथंदश्नम ॥ ११॥ (उद्ा०)।॥ 

भा. या पत्या क्रीता सती अधान्येखरति- इति त्रीततां 

दशयति ॥ 



९ चध्यये९पादः॥ ६९१ 

ख्. ताद्च्यीत्कम्म्मतादश्येम् ॥ १२॥ (आ नि०)॥ 

भा. “आद, यदनया भक्तोपसपणेन वा कर्तनेन वा धनम् 

उपाजितं, तेन यच्यते-इति। उचते, तदम्यस्या न स्वं, 

यदा हि सा अन्यस्य खभूता, तदा यत् तदीयं, तदपि तस्येव । 

अपि च, खामिनस्तया कम कत्तव्यं, न तत्परित्यज्य खकमादहेति 

कर्तम्, यत् तया अन्येन प्रकारेण उपाज्येते, तत् पत्युरेव स्वं 
भवितुमदइति-इति। एवं च स्मरति,-- 

“भाया दासश्च णुच निद्धनाः स्वं एव ते। 

यत्ते समधिगच्छन्ति, यस्य ते तस्य तद्धनम् इति॥ 

ख. फलोत्साहाविश्षानन् ॥ १२॥ (ड०) ॥ 

भा. तुश््दः पन्नं व्यावत्तयति। न च एतदस्ति, निडंना ली- 
इति, द्रयवती हि सा, "फलोत्सा हाविशेषात्', स्मतिप्रामाण्यात् 
अखया तया भवितव्यं फलाथिन्यापि, खुति विशेषात् फलार्थिन्या 
यष्टम, यदि स्मतिमनुरुध्यमाना परवशा निद्ख॑ना च स्यात्, 
“यजेत'- इत्युक्ते सति न यजेत, तत्र खल्या ्ुतिवायेत ! न च 
एतत् न्याय्यम्! तस्मात् फलार्थिनो सती स्डतिमम्रमा णीकलत्य 
द्रवयं परिगृह्णीयात् यजेत च-इति ॥ 

च. अथन च समवेतत्वात् ॥ १४ ॥ (यु०)॥ 
भा. “तथन च' अस्याः समवेतत्वं भवति, एवं दानकाले संवादः 

करियते,“ धमे च चथ च कामे च न अ्रतिचरितव्याः- इति 
यत्त॒ उचते,-“भायादयो निद्खंनाः- डति, द्म्यमाणमपि 
निद्धनत्वम् न्याय्यमेव, खतिविरोधात्। तस्मात् अखातच्रपम् 
अनेन प्रकारेण उचयते, सं्यवद्धारम सिद्धाम् ॥ 



६९२ सोमांसा-द्ने 

ख. क्रथस्य धममाचत्वम् ॥ १५॥ (० नि०)॥ 
भा. यत्त॒ क्रयः रूयते,-घमेमाचं तु तत्, नासौ करवः-इति, 

क्रयो हि उनोचपण्यपणो भवति। नियतं त्विदं दानं 

शतमधिरथं, शोभनाम् अशोभनाञ्च कन्यां प्रति। स्मात्ते च 
श्रुतिविरडं विक्रयं नानुमन्यन्ते। तस्मात् अविक्रयोग्यम्- 
इति॥ 

ख. स्ववत्तामपि दश्यति* ॥ १६३ ॥ (यु) ॥ 

भा. “परली वे पारिणव्यस्य ईष्टे पत्येव गतमनुमतं† क्रियते' । 
तथा भरदा पलोः संयाजयन्ति, भसदीया हि पलयः भटा वा 
एताः पर गृद्धाणाम् एेऽ्वयमवरुन्धते--इति ॥ (६।९। ३ अ०) ॥ 

यागे दम्पत्योः सदाधिकाराधिकर णम् ।। 

९५ 

श. स्ववतोस्तु वचनाटे ककथ्यं स्यात् ॥ १७ ॥ (सिर )॥ 

भा. खवन्तावुभावपि द्म्पतो- इत्येवं तावत् स्थितं। तच सन्दे हः, 

-- किं पृथक् पली यजेत, पृथक् यजमानः, उत सम्भूय यजे- 
याताम् ?-इति। किं प्राप्तम्? पृथक्रोन। कुतः?। रएक- 
वचनस्य विवच्तितत्वात्, उपादेयत्वेन कत्ता “यजेत इति 
शरूयते, तस््रात् एकवचनं विवच्यते, यथा न दौ युरुषौ सम्भूय 
यजेयाताम्, तथा अचापि द्रष्टव्यम् । 

एवं म्रा बूमः,“ खवतोस्तु वचनादेकका्म्थे स्यात्, वचना- 
त्तयोः सद्क्रिया। एवं दि स्मरन्ति, धम चाथं च कामे च 

~ ~~~ 

* इदं र्तं का० क्री° पुरक खचतया नाधारि ॥ 
† प्येवसनुमतसिति का क्रौ° पु पाठः॥ 9 

{ जाघन्या पनीः संयाजयन्ति दति का क्रौ० प° पाठः॥; । 



€ अध्याये ९ पाद्: ॥ ६९२ 

भा. नातिचरितव्याः इति, तथा *सद्धधमंश्चरितखः, सदापत्यम् 
उत्पायित्म्- इति । “उचते, स्छतिवचनेन न रुतिवचनं 

यक्तं बाधितुम्'। न--इति ब्रमःः इह किञ्चित् कम खीधुंस- 
कर्तुकमेव, यथा दशेपुणमासौ ज्योतिष्टोमः इति, यत्र पत्म- 
वेच्ितेन यजमान वि्ितेन च राज्येन होम उचते, तत्र 

अन्यतराभावे वेगुण्यम्। 
“नन् सो यजमानस्य यजमानावेच्ितमाज्चं, किया यज 

मानायाः पलपवेत्ितं भविष्यतिः- इति। न-ड़ति ख्आदहः- 

न अयम् ई तित् संस्कारः, ई च्ितुः संस्कारो यदिः तदैवं स्यात्; 

अआज्यसंस्कारश्च अयं, गृणभूतौ इई क्ितारौ, तत्र अन्यतरापाये 
नियतं वेगुण्यं, सव ङ्खो पसं हारी च रयोगवचनः। “तत्र एतत् 
स्यात्,-- खी यजमाना पुमां सं परिक्रेष्यति अाज्यस्य ई च्ितारंः 
पुमां ख खियन्त्ववेक्ित्रीम्- इति । तच्च न, पलोति हि यजस्य 

खाभिनी - इत्युच्ते, न क्रीता ; पलो- इति सम्बन्धि शब्टोग्यं, 
यजमानः- इति च खामी, न क्रीतः। तस्मात् खोपुंसयोरेकम् 
रवञ्ञातीयकं कमं- इति । 

तच ख्तिसामथ्यात् "यः- कथित्, यया--कयाचित् खद 

सम्भूय यजेत इति पते इदम् उचते,“ यस्त्वया कथित् 
धमेः कयाचित् सदह क्त्यः, सोग्नया सदह इति, तेन न 
खृतिविरोधः स्षतेः- इति गम्यते। अथ यदुक्तं, केवलस्य 
पुंसोग्धिकारः केवलायाश्च खिया “यजेत--इत्येकवचनस्य 
विवच्ितत्वात् इति, तत् परिदहत्तेयम्। इदं तावदयं 
प्र्टव्यः*,--“यजेत--इल्येकव चने विवक्िते, कथं बोडशभि- 

चटत्विममिः स यागो भवति ?-इति। एवम् उचते, भति- 
^ अचर “अथ यदुक्तं एकवचनस्य विवक्षितात् कंवलयारव कट्टेलम इत्यस्यात्तर 

भष्यकारणाक्तम्' दृत्यादिना “ तस्मात् “ ददं तावदयं प्रष्टव्यः इत्यादि यथा अष्वय्यु 

ष्माघ्वयेवेषु' इत्यन्तं भाष्यं नातव यक्तम्” दत्यन्तेन सन्दभण तन्त्ररलछता भाष्यं दूष्यसिव 

निररङ्कि॥ 



६१४ सोमांसा-दशंने 

भा. कारकं क्रियाभेदः, याजमानानेव पदाधान् परिक्रयादीन 

भा. 

क्वन् "यजते- इत्य चते यजमानः, चाध्वयेवानेंव कर्वन अध्व्य- 

यजति- इत्येवम् उचते, यथा सम्भरणमेव कवती स्थाली 

पक्तिं करोति इत्युच्ते, यस्य च कारकस्य य चात्मीयो 
व्यापारः, स एकवचने विवक्षिते एकेन कत्तव्यो भवति- इति। 

एवं चेत् यावान् व्यापारो यजमानस्य स तावान, न सम्भूय 

क्त्यः, एकेनेको याजमानोग्परेणापरः। दादशे वा शते एकेन 

षर्पच्चाशत्, अपरेणापि षटूपच्चाशत्-इति। इह तु पली- 

व्यापारः अन्य एव, न तच पलो प्रवत्तमाना यजमानस्य 
एकत्वं विदन्ति, यथा अध्वयु राध्वयेवेषु प्रवत्तमानः। अवश्यं 
च सह पला यष्ट्ं, मध्यकं हि इदं दम्पत्योधेनं, तच 
यागोग्वश्यं सदह ॒पलपरा क्त्यः, इतरथा अन्यतरानिच्छायां 
त्याग एव न संवत्तत, तथा हि दितीयया पला विना त्यामो 

नेवावकर्पते, यस्य दितीया पलयमस्ति, तच क्रत्वथोान् एका 
करिष्यति। कर्तृसंखकाराथषु नैव दोषः, सम्भवन्ति हि तानि 
सवेच- इति ॥ 

लिङ्गदशनाच्च ॥ १८ ॥ (वु°)॥ 
लिङ्गं खरवपि दृश्यते, “योक्तीण पलीं सन्नद्यति मेखलया 

यजमानं मिथुनत्वाय इति। यदि खीोपुंसावेकच्र, योक्तस्य 
मेखलायाञ् विभागो वाक्वात् गम्यते, मिथुनसंस्तवञ्च, तदेतत् 

खो पंससाधनके कमेण्यु पपद्यते, न अन्यथा ॥ 

ख. क्रौतत्वात्तु भक्तया स्वामित्वमुच्यते ॥ १९ ॥ (पूर) ॥ 
भा. स्थितादृत्तरमु चःते। तुशब्दः प्तं चा वत्तेयति। नैतदस्ति, 

यदुक्तं खवतो खी- इति, क्रीता दि सा, दृष्टाथेत्वात् चधिरथ- 
शतद्ानस्य, अतो यदस्याः खामित्वम् उचते, तत् भक्तया ; 

[| 



९ अध्याये ९ पादः ॥ ६९५ 

भा. यथा पूणेकोग्स्माकं बलोवदंनाम् ईष्टे द्रति, णवं. पत्मपि 
पारिणय्यस्य इष्टे--इति॥ 

ख. फलाथित्वात्त् स्वामित्वनाभिसम्बन्धः ॥ २० ॥ (उ०)॥ 

भा. नैतदस्ति, रयो मुख्यः, गौणं खामित्वम्- इति, फलाधिनीो 
दधि सा, रटतिनाद् रिष्यते, स्छत्यनुरोधात् चखा स्यात्, खवती 
ुत्यनुरोधात् ॥ 

॥ 4 फलवत्तां च दभेयति* ॥ २९१॥ 
भा. “सं पलो पत्या सुद्णतेन गच्छतां यज्ञस्य धुयायुक्ता वभूतां । 

सज्ञानानौ विजदोताम् अरातीरदिवि ज्योतिरजरमारभेताम्! 
-इति दम्पत्योः फलं दशयति। तस्मात् अप्युभावधिशतौ 
-इति सिद्धम् ॥ (६।९।४ अ०)॥ 

एकस्यैव पुसः आधानाधिकाराधिकरणम् ॥ 

ख. द्ाधानं च दियन्नवत् ॥ २२॥ (पू०)॥ 
भा. अस्ति आधानं,-“य एवं विदानचरिमाधत्ने-इति। ततर 

इटमामनन्ति,-च्छौमे वसानावनत्रिमादधोयाताम्- इति। 

त्र र्षोग्धेः सांशयिकः, किं दौ पुरुषावादधीयातां उतैकः 
पुरुषः ?-इति। कथं संशयः ?। उचते, इह एतत् यते, 
--“वसानावादधीयाताम्- इति। त्र वचनमथमराप्षं पुनः 
शरथते, तत् किं पुंलिङ्गसम्बन्धायै, उत ्ौमविष्यथम् ?- इति 
उभयो विद्यमानत्वात् भवति संशयः, यदि लिङ्गसम्बन्धाथम्, 

उभौ पुरुषौ ् रधास्थेते ; अथ ौमसम्बन्धाथं तत एकः। 
किं प्राप्तं ?--दयाघानन्तु दियज्ञवत्' स्यात्, यथा *एतेन दौ 

* इदञ्च खतं का° क्री पुस्तकं सटूचतया नाधारि ॥ 



६९६ मोमांसा-दशनं 

भा. राजप्रोहितौ सायुज्यकामौ यजेयाताम्-इति दयोः वुरुषयो. 
दियज्ञो भवति, एवं द्याधानं दयोः पुरुषयोः स्यात्, ततो- 
व्विशेघात्. “बसानौ--इति अरवण्णात् एव पुरुषौ गम्येते; न 
पद्ान्तरगतेन च्तौमेन अस्य सम्बन्धः, अत्यवगतं हि श्रवणात् 

अवगतं, पद्ान्तरसम्बन्धं वाक्यात् अवगतं, खतिख वाक्यात् 

बलोयसी; वरानश्ब्द्गतख अथे आधानेन सम्बध्यते, न 

च्तौमशब्द गतः। 
“चद, “वसानौ--इ ति नायं केवलं पलिङ्ग एव, खीपुसयो- 

रप्यभिधायको भवति, यथा कुकुर कुटी च कुटौ, कर ख 
करो च करौ इति; एवं वसानख् वसाना च वसानौ 
स्याताम्-इति। अचर उचते, यच न अथः, अकरणं वा 
विशेषकं, विधायकश्च शब्दः, नास्ति अनुवादः । तच दौ पुमांसौ 
गम्येते, यथा दावानय-इत्युक्तः पुमांसावानयति; दे च्रानय 

- इति लियो, तेन लियो वाचकमेकारान्तं दिवचनम्-डइति' 
गम्यते, चौकारान्तमपि दयोः पंसोवाचकम्-इति। “यच 
इदानीं खोपुखयोः प्रयुज्यमानमौकारान्तं दृश्यते, तच विं 
पुनान् सदितीयः तस्य निमित्तम्, उत खौ सद्वितीयाः? 

इति। उचते, - पुंसि सदितीये दृष्टः, यथा ब्राह्मणावानय 

-इति, इहापि पुमान् सुदितीयोग्थः। तस्मात् पंनिमित्तम् 

--इति गभ्यते। 
"अच आहः, प्रयोगो यदि द्रष्टं प्रमाणं दयोः पुसोट्र्टः, कथम् 

एकस्मिन् स्यात् ?। अचर उचाते,- पुंसि च च्त्विचद्र्टः-- 

इति शक्यते वदितुम्, न दयोः दइवययोः- इति, पुंभावं दत्वं 

च एष शब्द्ः न व्यभिचरति, द्रव्यं पुनव्यभिचरति। अपि च 
य॒गपद् धिकरणएवचन ताया इन्दस्खते दिषवचनवङवचनोपपत्तेख, 

* «"धिकरणं शब्दस्य प्रतिपाद्यं, तदनेकं यच, युगपत् प्रतिपद मचत, तचव द 

तेन धवखदिरावित्यत्र यगपद्व धवखदिरा वक्तया, न पय्थार्ण पूव्वं धवः पञ्चात् 



ई अध्यासे ९ पारः ९७ 

भा. रमित्रयोबैरण्योः- इति च दशेनात्। इतरेतरयोगे च चरथं 
समारुविधानात् इन्दापवादत्वात् च एकशेषस्य, यथैव खदिरो 
च धवलौ च-इति निदशनं क्रियते, एवम् चापि दरषटव्यम् । 
त्यात् पसि दित्वे च वत्तते-इति गम्यते। न च खीदित्वे 
द्ष्टः। । 

“अत्र चाद, नन्ववैव दशनात्, खोपंसयोवाचकः- इति 
गम्यते । अचर उचते, उक्तम् एतत् “अन्याय अनेकार्थत्वम्” 
--इति पुमान् सदितीयोग्स्याथा भविष्यति, लोपुसौ च-इति 
अन्याव्यम्। “अध इदानों सदितोयस्य पुंसो विधौ कोण्न्यः 
सहायः ?- इति । खिया अनभिधेयत्वात्, अवश्यम्भावित्वाच 
दितोयस्य, अपरः सदितीयः पुमान्, एवम् इतरोग्पीतरेण 

सदितोयः, इतरोग्पोतरेण- इति दावेव पुमां सावुपादोयेते। 
तस्मात् इ ह दौ पर्मांसौ आधाने विधीयेते इति उचयते । 

“ननु खीपुंसयोवेा चकम् ओरौकारान्तं दवचनं स्मरन्ति'। न 
र्षा सूटतिरस्ति- इति ज्मः। (चाह, भगवतः पाणिने 
वचनात् स्खतिमनुमास्यामद्दे, “पुमान लिया” (१५।२।६७ 
पा° ख०)-इति। उचाते,- न, पाणिने वचनं “कुक्रौ - इति 
चौकारः लोपुंखयोवाचकः-इति। कथन्त दि, यत्र खी पुंसयोः 

सहवचनं, तत्र सदितीयो वा पुमान्-इति छत्वा अकारान्तस्य 
ओकारः प्राप्रोति, सदितीया वा खी-इति छत्वा एकारः। 
पुंशब्दः तच साधुः न खीश्ब्दः- इति पाणिनेवचनं। “पुमान् 
शिष्यते" इति च ब्रूते, तेन सुतरां गम्यते, पंसोवाचक 
ओओकारः- इति। तसमात् दयोः पुंसोः चधिकारः- इति । 

“ननु ्तौमविधानपरनेतत् वाक्यं स्यात्, न्तौमसम्बन्धस्य 

खदिर इत्येवम् । तेन धवशब्ट्ाऽपोतरसदितखाथोाभिधायी, खदिरशब्दोाऽपि। तथा 
न्य © ४ = >=, € £ ५> € ह = 

सति युगपद््भिधानमनयेाभ वति, खाथेमाचाभिधाने तु शब्दपाव्वापय्थाद थपाव्वापय्यमव 

स्थात्, तच स्ममतिविरुद्गम्' इति तन्तरलसचावधेयम् ॥ 
4 ^ 



६९८ मोमांसा-रशेने 

भा. ्रधवच्वात्, इतरथा च्तौमवचनम् अनेकं स्यात्' | अत्र उचते, | 
--“वसानावाद्धीयाताम्- इति अस्ति सम्बन्धः, न *त्तौमे 
अआद्धोयाताम्- इति) तस्मात् सन्निष्टमपि न तत्सम्बद्धम् 
च्राधानेन। “चाद, वसानशब्देन सद सम्बध्यमानम् अथैवत् 
भविष्यति'। वखानसन्निृषटे अपि त्तौमे न विधीयेते, विधा- 
यकस्य शब्दस्य अभावात्, न डि वसानशब्टो विधायकः, न 

च्तौमशब्दः, नानयोः समुदायः। ˆ कस्तद्धि विधातुम् शक्रोति ?। 

अद्घोयाताम्-इत्यच या लिङ्। 

“अआ, सा खलु विधास्यति? । उचते, सा खशब्द् गत- 
माधानं शक्रोति विधातुम्, श्रवणात्, विहितत्वात् अचाधानस्य, 
अआनर्थेकये, वसानौ- इति शक्रोति वाक्येन विधातुम्, भेवति 
हि वसानयोः चाधानसम्बन्धः, तत्र नात्यन्ताय खाः परि- 
त्यक्तो भवति, च्ौमवसानसम्बन्धे तु विधातये, ादधीयाताम्' 
-इत्याधानम् उत्छज्य विद् घानोग्त्यन्ताय शतिं जद्यात्। 
अ्धानसन्रिरुषटे च लिङ्गे विधातध्ये श्तिर्विभ्रकष्टं न त्तौम- 
वसानसम्बन्धं विधातुम् उत्रदते चथविप्रकषोात्। अपि च 
उत्खज्च तिं, च्तौमवसानसम्बन्धे विधीयमाने च्ौमं वसानस्य 
अङ्गं स्यात् न अआधानस्य। तच च्तौमाभावेग्ये न चाधानं 

विगुणम्--इति च्तौमाभावेषि आधानं स्यात्। 
“च्राद्, वसानगुणएतायां तदि कोण्धा विवच्यते ?'। उचते, 

--न कथित्, अतः एव अस्य पत्तस्य परित्यागः। “चाद 
च्ौमवसानश्रवणम् इदानी कथम्? इति। उच्यते, न 
शक्यते उभयं विधातुम् क्लौमं लिङ्गं च, भिद्येत हि तथा 
वाक्यम्। तस्मात् चन्तौमयोः चौमशब्दोग्नवादः, अधेम्रा्ते च . 
वसने वसानौ पुमांसौ-इत्यथः। ते च मायेण विचेष्टमानस्य 
मलिने च्तौमसद्रशे भवतः, विचेष्टमानस्य वा शब्दवती भवतः ` 

--इति। तस्मात् दयोः पुंसोरधिकारः- इति ॥ 
०, 1 



< अध्याये ९ पादः ॥ ६९९ 

ख. गुणस्य तु विधानत्वात् पल्मा* दितीयशब्दः 
स्यात् ॥ २३ ॥ (सिर) ॥ 

भा. तुशब्दः पत्तं व्यावत्तयति। नैतदस्ति, यदुक्तं “दौ प्रुषौ 
` अआद्धोयाताम्-इति, एक एवादधीत ; “वसन्ते ब्राह्यणोग्भ्रि- 

मादधीतः- इति एकवचनं दि विवक्षितं । तस्मात् एक एव 
अआदधीत। “ननु इदं वचनं “दौ पुमांसावाद्धीयाताम्-- 
इति'। न-इत्यादह, ˆगृणएस्य तु विधानत्वात्", च्तौमविधानम् 
अस्थन् वाक्ये न्याय्यं, तथा हि अपूवाग्था विद्धितो भवति, 
गम्यते हि विशेषनियमः। इतरथा च्तौमवचनमनुवादमाचं 
स्यात्, वादमात्रं च अनथकं, पन्ते च अनुवादः, न च एक 

पच्तवचन एष शब्दः, गौणत्वे च साधारणं साद्य । तस्मात् 

ममादाश्ययनमवगम्येत विनैव हेतुना । 
“आद, ननु पुमांसौ विधेयौ, तदिधाने च न च्ौमविधानं 

वाक्यभेदो हि तथा स्यात्, ृतिगम्यौ च पुमांसौ, वाक्यगम्यं 
च च्तौमं बाधेयाताम्- इति। अत्र उचते, न पुमांसौ 
विधेयौ, प्राक्त एव अचर सदितीयः पुमान् सोग्नुद्यते। कथम् ?। 

रकोभ्च पुमान् श्रूयते, तस्य ˆ पलपरा दितीयशब्दः स्यात्'। न 
च, यत् भाक् वचनात् गम्यते, तदिधेयं भवति। तस्मात् त्तौम- 
विधानं, न वाक्यभेदो भवति । 

यदुचप्रते, “न च्तौमस्य विधायकोःस्ति- इति। तदुचते, 
“आद्धोयाताम्- इति तदिधास्यति। ननु ˆरतत् चाधानं 
खुल्या विधातुम् समथं, नान्यत्- इ ति। उचते, शब्दान्तरेण 
विदितत्वात् च्राधानस्य न विधायकं, विहितत्वा पुंसः स- 

# पलयरा दूति आ० सा° पु° पाठः। पत्रम् दूति तु का० क्री एवं क० स° 
अष्टतिपुस्तकचये पाठः । किन्त सवेचेव भष्ये परच ‹ पलना द्वितौयश्पन्दः स्यातः दति 
तलात् पला इत्येव पाठः साधः ॥ 



६२०  मोमांसा-द्श्न 

भा. दितीयस्व, तस्यापि न विधायकम्, अतः तदसम्भवात् च्ौमस्य 
विधायिका लिङ् भविष्यति, वाक्वसामथ्यात्। यत्त “अस्िन् 
पत्ते अत्यन्ताय खाथं जद्याति- इति । न चत्यन्ताय दास्यति, 
आधाने वासः च्तौमं कुय्यात्-दति; च्रस्मिन् पन्ने पुंशब्दः 
खीपंसयोः ठत्तः- इति गम्यते, अस्ति हि तत्र तस्य निमित्तं 
पुमान् सुदितोयः, एवमादि च द्ष्ा भगवता पाणिनिना ष्च 

प्रणीतं, “पुमान् किया (९।२। ६७ पा° ख०)- इति, तस्य 
विषयः पुंशब्दः शिष्यमाणः साधुभवति, न दखीशब्दः- इति । 

तस्मात् एकः पुमानादधीत न दौ- डइति॥ (६।९।५ अ) ॥ 

पला यावदुक्ताश्योत्रद्यचय्यैदावेवाधिकाराधिकरणम् ॥ 

ख. तस्या यावदुक्तमा शीत्र ह्य चय्यमतुल्यत्वात् ॥ २8 ॥ 

भा. ‹दशेपूणेमा साभ्यां खगकामो यजेत, “ज्योतिष्टोमेन खगेकामो 

यज्ञेत-इत्येवमादियु एतदुक्तं खीपुं सयोः सहाधिकारः- इति, 
अथ इदटानों सुन्दि द्यते, किं सव याजमानं पला कत्तव्यम्, उत 
यावदुक्तमाशेः ब्रह्मचथं च ?- इति। किं भासं? सवं याज- 
मानं पलाः स्यात्, सापि हि यजमाना, तुस्यत्वात्। तस्मात् 
सवं तस्याः- इति । | 

एवं परापरे ब्रूमः,--^ तस्या यावदुक्तं स्यात्, वचनप्रामाण्यात्, 
“च्ाशीः* ब्रह्मचर्ये" च स्यात्। कस्मात् ?। “अतुल्यत्वात् | 
चतुरा हि खीप॑ंसाः, यजमानः पुमान् विदां, पली खौ च| 
अविद्या च। ; 

° किम् अतः? यद्येवं हि एतत् अतुखयत्वम्'। एतदतो भवति, 

* “्याशोःणएब्टन केशशश्रवपनाद्यः संस्कारा लच्यन्ते, ते उभयोरपि सम्भवन्ति" । 

दति वा्तिकम् ॥ 



भा. 

भा. 

€ अध्याये १ पादः ॥ ६२९. 

क्रत्वथेषु यानि याजमानानि श्रवणानि, तेषु उपादेयत्वेन 
अवणात् विव्ितं लिङ्गं, तेन तेषु पली न स्यात्, यानि च 
क्रत्वथेानि समव्रकाणि तेषु अविद्यत्वात् पलो न स्वात्। ‹^तत् 
पला अध्ययनस्य म्रयोजकं स्यात्-इति यदि उचेयत'। तन्न, 

श्रसत्यपि प्रयोजकत्वे तस्य निह त्तिभ विष्यति। अस्ति हि तस्य 
यमान् निवेचचैकः, यञ्च क्रत्व, तत् केनः येन- केनचित् 
निवैत्तयितव्यं। तस्मात् प्रतिषिद्धस्य पलया अध्ययनस्य पुनः 

 भ्रसवे, न किञ्चित् अस्ति प्रमाणएम्। अतः तदपि पलो न 

कुयात्, यार्त्वाशिषः, यच ब्रह्मच, तत् पुरुषं मरति गुणभूतं, न 
तच अन्यतरेण छते सिध्यति, अन्यतरस्य हि संखारो दीयेत । 
न च तत्र उपादेयत्वेन यजमानस्य अवणं। तस्मात् लिङ्गमप्य- 

विवक्ितम्। अत अआआशीब्रह्मचथे च उभयोरपि स्यात्, यच्च 
ओ्राद्त्य उचते, यथा, ` पलपा चराज्यमवेच्ते-इति। तस्मात् 

अतुर्यत्वात् असमानविधाना पलो यजमानेन भवितुमहति- 
ड्ति॥ (६।९।६अ०)॥ 

~ - ̀ 

यागे श्णद्रस्यानधिकाराधिकरणम् ॥ 

४.8 [र 

चातुवण्यमविशषात् ॥ २५॥ (पु०)॥ 

अभ्रिद्धो्रादोनि कभाणि उदादरणं, तेष सन्दे हः, किम् 
चतुणां वणानां तानि भवेयुः, उत अपश्चद्राणां याणां वणा- 
नाम् ?--इति। किं तावत् भाप ?--चातुवण्यमधिङत्य, “यजेत, 
“जुज्यात्- इत्येवमादि शब्दम् उच्चरति वेदट्ः।। कुतः?। 

अविशेषात्, न हि कथिद्िशेष उपादीयते। तस्मात् श्चद्रो 

न निवत्तते॥ 

* एकन दति अआ सा० पुलकं नास्ति ॥ 

† इत्येवमादीनुन्ते दति पाठः काण क्रौरपु°॥ 



६२२ मौोमांखा-दशनं 

ख. निद् शाडा* चयाणां स्यादग्प्राधये छयसम्बन्धः क्रतुषु 
णशश्रतिरित्याचेयः॥ २६ ॥ (सि०)॥ 

भा. वाशब्दः पत्तं व्यावत्तयति, (चयाणाम्' अधिकारः स्यात्। 

कुतः ?। `“अग्रपाचेयेः ‹ निद शत्, अश्नयाधेये चयाणां निह शो 
भवति, “वसन्ते ब्राह्मणोगभ्रिमादघीत, योष्मे राजन्यः, शरदि 

वेश्यः- इति, श्द्रस्य चाधाने ्ुतिनास्ति-इत्यनग्रिः श्रट्रः 
असमथाग्ब्रिद्धोचादि निवेत्तवितुम्। तस्मात् " अथिद्धोतं जुज्- 
यात् खगकामः'- इत्येवमादिषु शद्रस्य प्रापिका खुतिनास्ति। 
ब्राह्मणादीन् एवाधिक्लत्य सा प्रवत्तते, ते हि समथा अग्नि- 

मत्वात्, ्राहवनीयाद्यो न शद्रस्य, विधानात्, संक्कार- 

श्ब्दत्वाचच आआहवनोयादोनाम्। तस्मात् अनधिद्लतोभ्भ्नि- 
होादिषु श्रदरः--“ इत्यात्रेयः" मन्यते खय ॥ 

ख. निमित्ताथन बादरिः तस्मात् सर्व्वाधिकारं 
स्यात् ॥ २७ ॥ (पुनः प॒०)॥ 

भा. यदुक्तम्,--अनधिकारः श्द्रस्य-इति, तन्न, सें द अथिनम् 
अधित्य “यजेत इत्य चते, सोग्सति प्रतिषेधवचने श्रद्रान्न 

व्यावत्तते । यत्त असमथाग्ग्रपभावात्+- इति, स्यात एवास्याश्निः 

अथम्राप्नः, कामश्रतिपरिगद्ीतत्वात्। 

“अचर चाद, ननु अश्रयाधेयचोदना ब्राह्मणादिसंयुक्ता न 
द्रस्य इति। उचते, “निमित्तायनः' ताः अूतयो न भापिकाः। 
कथं ?। निमित्तखभावा एते शब्दाः, ब्राह्मण राद धानो वसन्ते, 

राज्यन्यो योष्मे, वेश्यः शरदि- इति ब्राह्मणादोनां वसन्ता- 
दिभिः सम्बन्धो गम्यते, तेन वसन्तादिसम्बन्धाथा ब्राह्मणादयः 

#* निद्शमाचाद्धा दति कण सन्प० एवं ञखा० सा०षप° पाठः| 

† सामथ्याभावात् दति पाठः का० क्रौ> पर| 



र अध्याये ९ पाट्ः॥ ६२३ 

भा. - इत्येव गम्यते, तथा च आदधातिनं वाक्येन श्रूद्रात् बाव- 

सितो भविष्यति। “तसम्नात्' “बादरि *सवाधिकारं' शाखं 
मन्यते स्म--इति गम्यते ॥ 

ख. अपि वान्याथदशनात् यथाखुति प्रतीयेत ॥ 
रेट \ (उम०)॥ 

भा. अपि वा-इति पचो व्यावत्यंते। यथाशरत्येव प्रतीयेत, 
ब्राह्मणादयो हि आधाने जयन्ते, तेन बाद्मणादिकतेकम् 
अआधानं, वस्न्तादिश्रवणाच वसन्तादिकालकं। तथा च, इदं 

शरद्रवजितानामेव अनुक्रमणं भवति, “बाहद्भिरं बाद्यणस्य 
ब्रह्मसाम कुयात्, पार्यं राजन्यस्य, रायोवाजीयं वैश्यस्य 
इति, शरद्रस्य सामन चअामनन्ति। तथा ˆपयोत्रतं ब्राह्मणस्य, 

यवागूराजन्यस्य, आआमिन्ला वेश्यस्य- दति, तथा अधाने 
"अष्टसु मअक्रमेषु त्राह्मणोभ्त्रिमादधोत, एकादशसु राजन्यः, 

दादशस वैश्यः इति। एवम् अन्रह्मसामकम् अव्रतकम् च- 
परक्रमकं च द्रस्य प्रयुक्तम् अपि कमं निष्फलं स्यात्। तमात् 
न द्रो जुह्यात् यजेत वा ॥ 

च. निह श्त पत्ते स्यात् ॥ २९ ॥ (पुनः प°) ॥ 
भा. नैतदेवं, श्द्रस्य अश्ममभावात् अनधिकारोऽग्रिददोादिषु- 

इति। अस्तिदहिश्रदरस्य चाधानं, “य णवं विदान्रिमाधत्ते 

इति शाखं सामान्येन। इदम् अपि निभित्ताथं भविष्यति, 
तश््ात् स्वाधिकारं शाखं भवितुमदति- इति ॥ 

ख. वेगुण्यानरेति चेत् ॥ ३० ॥ (आ०)॥ 
भा. अथ यदुक्त--अन्रह्मसामकं अत्रतकम् चरप्ररमवं च द्रस्य कमं 

भ्रयुक्तम अपि फलं न साधयेत् विगुणम् इति, तत् परि त्तव्यम्॥ 



६२४ मोमांसा-दशने 

च्च. 

भा. 

भा. 

भा. 

न काम्यत्वात् ॥ ३१ ॥ (आ० निर) ॥ ̀  
न एष परिद्धारः, काम्यत्वात्, कामयिष्यते शद्रः अभीवत्त 

नाम ब्रह्मसाम, तद्धि अनारभ्य किञ्चित् अाम्नातं अविशेषेण, 
° चच्तुविमित च्रादध्यात्- इति चअनियतप्रक्रमेषु शरद्रस्य निय- 
म्यते। व्रतेपि “मस्तु श्द्रस्य-इतिसम्बन्धद शनात् चरध्यव- 

सीयते, मस्तु एव शूद्रस्य । तस्मात् चातुवष्यम् अधिक्रियत ॥ 

संस्कारे च तत्प्रधानत्वात् ॥ ३२॥ (यु०)॥ 

व्रते च विशेषोग्वगम्यते तत्मराधान्यं (पुरुषप्राधान्यं हि 

ब्रते)। “किम् अतः, यत् पुरुषप्रधानता ?। एतदतो भवति, 
पुरुषप्रधानः संस्कारो न शक्रोति चनुपसंह्ियमाणः, तस्य 
अधिकारं व्यावत्तयितुम्। तत् कथम् !- इति। ‹“यजेत-- 
इति हदि खमेकामेध्मिधीयमाने तत्कामः श्ट्रौ न अभिहितः 
--इति कथं गम्यते? किं दहि स यागस्य पुरुषनिवक्यै न 

निवेत्तयति ?। `तम् इति चेत्'। न, सामध्यापजननाय 
द्धि तत् यस्य एव उचेगरत, तस्य एव तेन विना न सामथ्यं, 
नान्यस्य । एष एव हि व्रतस्य चङ्गभावो यत्, कत्तारं समं 
करोति, यस्य तु तेन न भरयोजनं, स तदनपेच्यैव यागम 
अभिनिवत्तेयति। तस्मात् अपि अश्चद्रवजेनम्॥ 

त्रपि वा वेदनिशदपशृ द्राणां प्रतीयेत ॥ ३३॥ 
(०) ॥ 

णवं न प्रापकाणि अरवणानि-इत्युक्तः शक्यते तु वक्तम् 
प्रापकाणि- इति, न च खूचकारेण तत् व्यपदिषट, नेमित्तिकेषु 
अपितेषु सत्सु श्वय एव द्रपयृदासो वक्तुम्-इति, न तदा- 
ट्रतं, त्वन्तरं व्पदिष्टम्। अपि वा-इति पन्तव्यावत्तनम्। 



< ध्याये ९ पाद्: ॥ - ६२५ 

भा. एवमपि सति नैमित्तिकेण्पि ब्राह्मणादिश्रवणे सति “अपश्रद्रा- 
| णाम्ः एव ्रधिकारः। कुतः?। “वेदनिदशात्" वेदे हि 

चरयाणां निर्देशो भवति,--“ वसन्ते ब्राह्मणम् उपनयीत, योष्मे 
राजन्यं, वषास वेश्यम् इति, वेदाभावात् असमथः श्चद्रो 

यष्ुम्। तसात् न अधिक्रियेत ॥ 

ख. गुणाथित्वान्नेति चेत् ॥ २९ ॥ (आा०)॥ 
भा. गुणेन अध्ययनेन चरथः,* श्रदरोग्नुपनीतः खयम् उपेत्याध्ये- 

ष्यते, तथा रस्य सामथ्यं जनिष्यते-डइति॥ 

ख. संस्कारस्य तदधत्वात् विद्यायां पुरुषतः ॥ ३५ ॥ 
(ा० नि०) ॥ 

भा. उचते,“ विद्यायाम्" णवेषा "पुरुषश्रतिः, उपनयनस्य 
° संस्कारस्य तदथत्वात्,-- विद्याथम् उपाध्यायस्य समीपमा- 
नोयते, न अट्टा, कुदं वा कत्ृम्, सा एवा विद्यायां पुरुष- 
तिः । कथम् अवगम्यते ?। आचाय्यकरणमेतत् अभिधीयते । 
कुतः ?। आत्मनेपदद शेनात्!, नयतिः अआचाय्येकरणे वत्तते, 

तदथेसम्बन्धात् उपनयनम् आचाय्यकरणप्रयुक्तं, वेदाध्यापनेन 
च चाचाय्या भवति। तस्मात् वेदाध्ययने ब्राह्मणादयः शताः, 
शरद्रस्य न अतं वेदाध्ययनम्, अतोम्बेदत्वात् असमथः खद्धो न 
अधिक्रियते इति॥ 

ख. विद्यानिंदह्शाननेति चेत् ॥ ३६ ॥ (आ०)। 
भा. !इति चेत् पश्यसि,- वेद्यत्वात् असामथ्यात् चनधिकतः 

# यथात दति का० क्रौो०प०पठडः॥ 

+ ““ सम्प्राननोा्याज्जनेनाचाय्येकरणज्ञानग्टतिविगण्नव्ययेष नियः (९।३। द) दति 

पाणिनिद्धनण अ चाय्करण आव्यनपद्ं विदितम्॥ 
4 1 



९२६ मोसाखा-श्एने 

भा. श्रद्रः-इति। नैष टोषः,- विद्यानिदशत्", विद्यां निदंच्यति, 

अनुक्तामपि अथयेष्यते-इति, शक्यते दि अनुक्तमप्यध्येतुम्। 
तस्मात् चातुवेण्येस्याप्यधिकारः ॥ 

ख. अवेद्यत्वादभावः कम्भणि स्यात्॥ ३७ ॥ (आ० नि०)॥ 
भा. न च एतदस्ति,--शरद्रोगयेष्यते- इति, प्रतिषिद्धम् अस्व 

अध्ययनं, द्रेण न अध्येतव्यम् इति, अघधौयानस्वापि अभ्ययनं 

सफलं न भवति, दोषख जायते। अतोग्वैद्यः श्चदरः, अस्य 
“अभावः कमणि इति सिद्धम् । 

चअरथापि वेद्यत्वेन सिथ्येत्५, तथाप्यनञ्नित्वात् “भावः कमणि 
स्यात्'। “अथ कथम् अनभ्रिता?-इति। म्रापकानि हि 

ब्राह्यणदीनामाघाने वाक्यानि। (ननु य एवं विदानञ्चि- 
माधत्ते इति आधानस्य विधायकं; तच ब्राह्मणस्य, ^ वसन्ते 

अभ्रिमाद्धोत- इति निमित्ताधेानि वचनानि- इति गम्यतेः। 
रच उचते, ब्राह्मणोगभ्रिमाद्धीत-- इति अत्या विधानं 
गम्यते। “यः एवं विदान् अच्रिमाघत्ते- इति स्तुत्या, तत् | 
अआनुमानिकं परत्यत्तश्चतात् दुबेलं। तद्धमात् प्रापकाणि वच- ` 
नानि, अतः श्रदरस्य अनधिकारः॥ 

ख. तथा चान्याथदश्नम् ॥ ३८ ॥ (यु) ॥ 

मा. “चअन्याधेदशनं' “च' भवति, यथा खरटद्रस्य न अध्ययनम्-- ` 

इति। किं लिङ्गं भवति?। “यद्यु वा एतत् ऽमशानं, यत् 
शद्रः, तस्यात् श्रद्रसमोपे न अध्येयम्- इति अनध्ययनं शरद्रस्य 

दशेयति। तस्मात् चपश्चद्राणाम् अधिकारः। “ननु आ्व- 
। 
1 

नीयादिनापि, यागो वचनप्रामाण्यात् ~" | विधोयते । ` 

भ 4 व् 

^ आवद्यलेन न सिध्येत् दूति का० क्रौ° प° पाठः॥ 



९ अध्याये ९ पादः ॥ ६२७ 

भा. उचयते, न श्च यागसद्भावो विधोयते खगेकामस्य, किं तदि 
खगेफलता विशिष्टस्य यागस्य। तद््मात् असम्भवः श्रुद्रस्य 

अर्रिद्धोचादिषु॥ (६।९।७ अ) ॥ 

धागे निधेनस्याप्यधिक।रधिकरणम् ॥ 

ड. चयाणां द्रव्यसम्पन्नः कमणो द्रव्यसिदधि- 
त्वात् ॥ ३९ ॥ (पृ०)॥ 

भा. अग्रिद्योचादिषु एव सन्देहः, किम् खद्रयस्य अधिकारोन?? 
-इति। उचते, “याणां द्रयसम्पन्नोः अधिक्रियेत, न 
अद्र्यः। कुतः ?। न हि शक्रोत्यद्रयो द्रव्यसंयुक्तं कमे अनुातुम्। 
तस्मात् अद्रवस्य अनधिकारः॥ 

ख. अनित्यत्वात्तु नेवं स्यादयाडि द्रव्यसंयोगः ॥ ४०॥ 
(सि) ॥ 

भा. नैषं स्यात्, यदुक्तम्,-अरद्रयस्य अनधिकारः डइति। 
कुतः ?। “अनित्यत्वात्,--अनित्यो दखसंयोगः, न हि कञ्चित् 

जात्या अद्रव्य एव पुरुषः। अस्ति उपायो येन द्रयवान् 
भवति। यः शक्रोति यष्टुम्, तस्य “यजेत इति वाचको 
भवति, यो न कथञ्चिदपि शक्रोति यागम् अभिनिवत्तेयितुम्, 
तं न अधिकरोति “यजेत शब्द्ः। यस्तु केनचित् प्रकारेण 
शक्रोति, न तं वजेयित्वा प्रवत्तते। “च्रथात्' च 'द्रव्यसंयोगः' 
भविष्यति, जीविष्यति विना धनेन--इत्येतत् अनुपपन्नम्। 
तस्मात् अधात् द्रद्यसंयोगः॥ (६।९।८ अर) ॥ 



रट । सोसांसा-दशन 

यागेऽक्दोमस्याप्यधिकाराधिकरण्म ॥ 

१ 

ख. अङ्नहीनञख तद्धमा ॥ ४१॥ 

भा. श्रत्रिद्दोचादिषु एवाङ्गद्धोनं प्रति सन्देहः, किम् असावधि- 
क्रियते, उत न? इति। तच्राप्यधिरणतिदेशः। असमथेः-- 

ति क्लत्वा एवः पचतः, शक्तेविद्यमानत्वात् उत्तरः। तदिदम् | 

्ममिधीयते,- “अङ्गदहीनख तद्धमाः। किन्धमा?। अद्व्यघमा 

-इति॥ (€६।९।< अर) ॥ 

अचिकित्रपाङ्कल्यस्य यागानधिकाराधिकरणम् ॥ 

ख. उत्पत्तौ नित्यसंयोगात्* ॥ ४२ | | 

भा. यस्य तु अप्रतिसमाधेयमङ्गवेकर्यं, तं मरति विचारः,--किं 
अधिक्रियते, न ?-इति, पूाधिकरणेन चअधिक्रियते-इति ¦ 
माके ब्रूमः, न अधिक्रियते- इति। कुत ?। शत्तयभावात्, न 
असौ केनचित् अपि प्रकारेण शक्रोति यष्टुम्, तस्मात् तस्य 
अधिकारो न गम्यते। 

"नन् यत् शक्रोति, तच अधिक्रियते--इति, चच्षविकलो 
विना आज्यावेच्तणेन, विना विष्एक्रमः पङ्कः, विना मरेषादि- 

वणेन च वधिरः, एतान् पद्ाथान् प्रति चद््विकलादीनाम- 
नधिकारः”-इति। न--इत्यु चते, न अज्यावेत्तणदि पुरुषं ` 
भरति निदिश्यते, यदि दितं भ्रति निरहिश्येत, ततो विकलो 
प्प्यधिक्रियेत, कतुम् मति एषाम् उपदे शः, भकरणाविशेषात्, 
परुषस्य च आास्यातेन अनभिधानात् इति, उक्तमेतत् 

“विधिवा संयोगान्तरात्" (३।४।९द ख°) इत्यव । तख 

* ^“ उत्पत्ति नित्यसंयोगात् लात्यन्धादौनामनधिकारोऽप्रतिसमाघेयलात् । इतरोषा- ` 
मनवस्थितवात् पूव्वौ न्यायः" दूति बा्निकममानुखम्धेयस् ।। 



६ अध्याये ९ पादः । ६२९ 

भा. विना विगुणं कम भयुक्तमपि न फलं साधयेत्। तस्मात् 
तस्य अनधिकारः॥ (६।९।९० अ०)॥ 

द्शेपूणंमासथाः चां यसयैवाधिकाराधिकरणम् ॥ 

ख. अ-व्यार्पंयस्य हानं स्यात् ॥ ४३। 

भा. द्शपूणणमाख्योः शरूयते, आआषयं ठणोते, एकं ठणोते, दौ 
इणोते, चीन दणोते, न चत्रो ठणीते, न पञ्चातिदटणोते'* 

इति। तत्र सन्देहः, - किम् अच्रयाषयस्य अधिकारःउतन?- 

इति। किंप्राप्नम् ?-अचाषयोग्प्यधिक्रियते-इति। कुतः?। 

“आर्भयं ठणोते- इति सामान्यवचनम्, तस्मात् एकं वरिष्यति 
द्धौ वा, तच्च दशयति, "एकं दणीते दौ दणोते- इति तथा 
भ्रतिघेधति, “न चतुरो दणोते'--डइति “न पच्चातिदणेते-- 

इति। न दहि च्रभाप्तस्य मरतिषेधोग्वकर्पते। तस्मात् च्याषयो- 
ग्प्यधिक्रियेत । 

` णवं माने ब्रूमः,-यो न चपाषयः, स न अधिक्रियेत। कुतः ?। 
° चन् ठणोते- इति विशेषवचनात्, विधिख॒ अप्राप्तत्वात्। 
“ननु “एकं ठणोते- इत्यपि विशेषवचनमस्ति'। न--इत्यु चते, 
विधायिकाया विभक्तेरभावात् । “ननु स्तुत्या विधास्यन्ते, यथा 
“चन् दणणोते-इति। उचते, चयाणामेव स्तुतिः, सा चित्वं 

विधास्यति। “एकं दणोते-इत्यवयुत्यवाटोग्यं चयाणाभमेव, 
तत्रापि चित्वमेव श्रूयते विधातुम्। एवम् एकवाक्येन विधानं 

 मविष्यति-इति। (न चतुरो णीते, न पच्चातिदणोते- 

* टषिगाचप्रवत्तकः कश्यपभरद्ाजादि स्तस्य सम्बन्ध आषयस्तं णोत उचारयति 

कश्यपगानजेाऽदं भरद्वाजगावाऽसिति तदुचारणम् । एकमाषयम् चारयति तताद्ादतम् 

इावाषयावुच्ारयति उपमन्युवशिष्ठ गे चाऽखमित्यारि, चीन अष यानच्लारयति श्चाङ्किरस- 
बाद स्पत्यभारद्राजगानाऽदभित्यारय इति न्यायमालानसन्धेया ॥ 



६३० मोमांसा-दशंने 

भा. डति नित्यानुवादो भविष्यति। तद्यमात् चगाषेयस्य च्रधिकारो 
नान्यस्य-इति।॥ (६।९।९९ अ०)॥ | 

चातुवणेतिरिक्तस्य रथकारस्याधानेऽधिकाराधिकरणम् ॥ (रथकारन्यायः) ॥ 

ख. वचनाद्रयकारस्याधानेऽस्य+ सव्वेशेषत्वात् ॥ ४४ ॥ 
(सि०) ॥ 

भा. चअधाने ूयते,-* वषा रथकार चादधीतः-इति। तच 
= २ = प सन्देहः, किं ऋवणिकानामन्यतमो रथकारः, आदह्ोखित् 
अ » र न ~ त ~> ¢ 

अतरवणिकः?--इति। किं प्राप्तम् ?-^रथकारस्य' खचैवणिकस्य 

अधानमेतत्। कुतः?। “वचनात्, न हि वचनस्य किञ्चित् 
अक्लत्यमस्ति+, सर्वेषख अतेैवणिकः धाने, ब्राह्मणराज्यन्य- 
विश्णमुत्तम् चाधानं, परिशेषात् चतैवणिको रथकारः स्यात् ॥ 

ङ. न्याय्यो वा कम्मसंयोगात् शूद्रस्य प्रतिषिङ्ध- 
त्वात् ॥ ४१५ ॥ (पु०)॥ 

# = © ५ क क 

भा. “न्याय्यो वाः स्यात्, चेवणिको रथकारः रथकमणा विशेषेण 
क ९ च 

उचते, द्रो हि असमथत्वात् मरतिषिद्धः। तस्मात् ऋवणिको 

रथकारः स्यात् ॥ 

ख अकम्भ्त्वात्त नैवं स्यात् ॥ ४६ ॥ (उ ०) ॥ 

भा. नास्ति चैवणिको रथकारः, प्रतिषिङ्खं हद्धि तस्य शिरपोप- 
जोवित्वं, अतरैवणिकस्त्वस्ति। तस्मात् वचनमामाण्यात् स 
अधास्यते ॥ 

* आधानस्य दूति कण सन्पुपाठः। ्ाघाने दति का क्रौ पुर पाठः॥ 
† अलभ्यमस्ति दति अआ० सा०्पु०पाठः॥ 
‡ आधानेन दूति ० सा पुर पाठः॥ 



। । 

> 

भा. 

च्च. 

भा. 

भा. 

ख 

भा. 

€ अध्याये \ पाद्: ॥ ६२९. 

| € ५ र 
अआनयकयं च संयोगात् ॥ 891 (यु०,॥ 

ब्राह्मणादिषु वसन्तादयो नियताः, तान् मरति वधा उचप्रमाना 
चरप्यसम्बन्धात् अानथक्यं प्राञुयुः। तसात् अतैवणिको रथकारः 
- इति ॥ 

गृणथनेति चेत् ॥ ४८ ॥ (आआ०) ॥ 
छ (~ € 

एवं चेत् पश्यसि, नास्ति चेवणिको रथकारः, प्रतिषिद्ध 
~ क त्वात् शिद्पो पजी वित्वस्य - इ ति। "गुणाथन + कथित् भविष्यति 

रथकारो वैतथ्येन, तस्य इद्म् चाधानं विज्ञ।यते। 

उक्रमनिसित्तत्वम्॥ ४९ ॥ (आ्रा० नि) ॥ 

उक्तम्, एतत् अस्माभिः, न निमित्तायान्येतानि खवणानि 
-इति। “किम् चतो यदि न निमित्ताथानि?'। रतत् अतो 

भवति, भ्रापकाणि- इति, मरापितत्वात् तेषाम् ् राधानस्य, पुनः 

्रापकम् अनथकं, तेन यस्य अप्राप्तं, तस्य भविष्यति-डइति। 
“अथ उच्यत, एतदेकं निमित्ताथं भविष्यति इति। नैतदेवम् 
अरवकरपते, वसन्ता दि संयुक्तं तत् कथमिव वषाभिः सम्बध्येत । चपि 
च, प्रापकयत्ते आधानं विधीयते श्चुत्या, निमित्तपन्ते पृनवेषा 
विधातव्याः वाक्येन, श्तिख॒ वाक्याद्भलोयसी-इति। तस्मात् 
परचवणिकस्य इद्म् खाधानम्-इति॥ 

सौधन्वनास्त् ही नत्वात् मन्तरवर्णात्मतीयेरन् ॥ ५० ॥ 
(रय सि°)॥ 

न तु सवे एव अ्रेवणिको रथकारः, (सौधन्वनाः'- इत्येष 

* गुषायेवेन दति ० सा° पुर पाठः॥ 



६२२ समांसा टश ने 

भा. जातिवचनः शब्दः, सौधन्वना नाम जातिः अभिधीयते, 
दीनास्तु किचित् चेवणिकिभ्यः, जात्यन्तरं, न तु द्राः, न 
वेश्या, न चचियाः, तेषाम् इदमाधानम्। “कथम् अव- 
गम्यते ?। प्रसिद्धेर्मव्रवणाच, मववणा हि भवति, सौधन्वना 
ऋभव शूरचच्षसः'- इति, "भूणान्त्-इति रथकारस्य 

अआधानमवः; तस्मात् सौधन्वना इभवः- इति, भवस 

रथकाराः। ्रपि च (नेमिं नयन्ति भवो यथा-इति ये 

नेमिं नयन्ति ते ऋभवः- इत्यु चयन्ते, रथकारा् नेमिं नयन्ति। 

तसात् अतरेवशिकानाम् यश्द्राएाम् एतत् चाधानम्-इति॥ 
(६ ।९।९२ अर) ॥ 

चेवणिंकभिन्नस्य निषादस्य रेद्रयागेऽधिकाराधिकरणम्॥ (निषाद स्वपत्तिन्यायः) ॥ 

ङ स्यपतिनिषादः स्यात् शब्द साम्यात् ॥ ५१॥ 

भा. “वास्तुमध्ये रौद्रं चरं निवपेत्, यत्र रुद्रः मजा: शमयेत्-- 

इत्येताम् इष्टं म्रज्लत्य उचते, “एतया निषादस्थपतिं याज 

येत्-इति। निषादस्थपतिं प्रति सन्देहः, किम् अधिछलता- 

नाम् अन्यतमः, उत अन्य एव? इति। अन्यतमः-इति 
ब्रमः, स दि समथः, विदच्वात् अत्निमत्वाचच, अन्योःविदतत्वाद्- 
नच्रित्वात् समथः इति। 

“ननु निषादस्थपतिशब्दस्तच नोषपद्यते"। उचते, न, 
नोपपद्यते, निषादानां स्थपतिः इति दष्टोसमासो भविष्यति, 

खेटो निषाद्ानाम्। तस्मात् अधिक्लताधिकारम् एतत् भालम् 

-दति। णवंप्राप्े ब्रमः, स्थपतिनिषादः स्यात् शब्टसाम- 
श्यात्, निषाद् एव स्थपतिभवितुमदति। कस्मात् ?। ` शब्द- 

सामण्यात्, निषाद हि निषाद्शब्दः शक्रोति वदितुम् अवणे- 

नेव, निषादानान्त् स्थपतिं लच्छणया ब्रुयात्। अृतिलच्षण- 



€ अध्याये ९ पाटः ॥ दरे 

॥ भा. विशये च ्तिन्यास्या न लच्तणा। “अथ उचते, नेष दोषः, 

निषाद शब्दो निषादवचन एव, षष्टी सम्बन्धस्य वाचिका-- 

दइति। तन्न, वपम्वणात्, न अचर षष्टं टण॒मः। राद, 
लोपसामथ्यात् षष्धाग्बगम्यते--इति। सत्यमवगम्यते, न 
त॒ लोपेन। केन तर्दि?। निषाद्श्ब्दलच्षणया,. तस्याश 
दौबस्यम-इत्युक्तम्। समानाधिकरणसमासस्त॒ बलीयान् । 

त्र हि खाथ शब्दौ त्तौ भवतः*। दितोया च विभक्तिः 
तवेण उभाभ्यां सम्बध्यते, तेन दितीयानिरिषटो निषादो 

` मम्यते! तच षच्यथं करुपयन् चरभ्रुतं गह्णीयात्। तद्मात् 
निषाद एव स्थपतिः स्यात् ॥ 

ख. लिङ्गटशनाच ॥ ५२ ॥ 

भा. लिङ्गं दश्यते, “कूरं दक्षिणा इति निषादस्य द्रं द्शेयति। 
कूटं हि निषादानाम् ए्वोपकारकं, न आयेाणाम्, एवं खमेव 
तन्निषादानाम्-इति॥ (६।९।९२ अ) ॥ 

इति ओशवरखाभिनः छतौ मीमांसाभाष्ये षष्ठस्याध्यायस्य 

प्रथमः पाद्ः॥ 

*# ^^ तस्मात लाप नास्ति प्रमाणं, तता राजपरुष दूत्यचापिराजा चासापरुषयतोदटण्य 

विग्रहः कत्तवयः, तचापि षष्ठौस्रवणमव नासि, किन्त खखखासिसंम्बन्धात् बष्ठथमाराप्य 

नदा समासा भवति। राज्ञः परुष दति वाक्यम अथघटनाथम' इति वात्तिकमचान 

सन्धयम ॥ 
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षष्ठे अध्याये दितीयः पादः ॥ 

न्न 921 

सचे प्रत्येकस्य सत्निएः फलसम्बन्धाधिकरणम् ॥ । 
रु ॑ 

ख पुरूषाथकसिडधित्वात् तस्य तस्याधिकारः 
स्यात् ॥१॥ (सि०)॥ 

भा. “दादशद्ेन प्रजाकामं याजयेत् “ङ्खिकामा उपेयुः, तथा, 

“तच ततरेवंकामाः सचम् उपेयुः, सप्तदशावराः चतुविंशतिपरमाः 
सन्रमासौरन्-इति। तेषु सन्देहः, किं तस्य तस्य ज्लत्स्नेन 
फलेन अथिनः सते अधिकारः, उत पषेटोग्थिन्या अधिकारः? 
-इति। “अद्ध, ननु अरधिंनो बज्गसंस्याविशिष्टा निदिभ्यन्ते, ` 
कथम् एषाम् एकशोगधिकारो भविष्यति ?- इति । ˆ उचते, 
“च द्िकामाः'- इत्येवमादि विधीयमानम् ऋद्धिलक्ितेषु सम- 

स्तेषु व्यस्तेषु च प्रां न “शव्यं बज वचनेन विशेषेग्वस्था पयितुम्, ५ 
तेन तं तमधिकुयात्. पर्षदं वा ?- इति भवति सन्दे हः, 

किं तावत् प्राघ्तम् ?--एकैको न समथा वज्कतुकं ` सम् 
रचयितम्» पैदन्त॒ कर्बोमर्धिनोमवगच्छामः। न च अकर्तुः 
कलं भवति, न च एकः कत्ता उचते, तस्मात् समस्तानां फलम्। 
एकेकस्य फला वय वः, मभ्यकं स्यात् त्स्नं फलम्- इति । 

एवं प्रापे बुमः, (तस्य तस्य' अथिनः छत्स्नं फलं खात् 
निवन्तते। कुतः?। युरुषाथैस्य एककस्य सिङ्धियतो भवति, 
सुदक्रियमाणे सवैः एरकः युकरुषाथं साधयति तद्देण, कतृणाम् 
फालं च भवति, एकैकख अच कत्ता । | 

१ 

* सम्पादयितुम् दूति का० क्रौ° पु°षाठः॥ 



६ अध्याये २ पादः ॥ ६२५ 

मा. “चाद, ननु एतत् उक्तम्,--एकको न शक्रोति बज्कटेवं 
 कतुम्-इति। उचते, शक्रोति एककस्य खातच्रयिवक्ता्या, 
 / यदा एकेकः खातवेण मवत्तते, तदा अन्यान् सङ्खयानि्हत्य्ं 

सामादिभिः भरयोच्यते। एवम् एकः पुरुषां साधयति, इतर 
इतरश्च, तेन स्वे कत्तारः स्पेच्चा भविष्यन्ति। सवं चेत् 
कत्तारः, पृथक् पृथगेव फलेन सम्भंत्स्यन्ते ॥ 

ख*ञअपि चोत्यत्तिसंयोगो यथा स्यात् सत्वदशनं, तथा 
| भावो विभागं स्यात् ॥२॥ (यु°)॥ 

भा. “अपि च नेतत् विरुद्धं, यदेकं कमे बज्मिः क्रियते- इति । 

\ “यदि उचत, विर्द्धम्, एकेन कमणि छते दितीयः किं कुयात्? 
।  -डति। अचर उचते, पयायेण क्रियायाम् णवं दोषः, तवरेण तु 

क्रियायां भवति कचित् सम्भवः, "यथा स्यात् सत्वद्नं तथा 

भावो विभागे स्यात्,--यधा एकेकस्य सत्वस्य इ स्तिनोःऽवस्य 
वा दशनम् एकेकेन छत्लमभिनिवत्य॑ते ; एवमेव सत्रे तचभावो 
भवेत्, सवषां मध्यकं द्रव्यं, मध्यकस्य आ हवनीयस्योपरि चध्वयुः 

` अपविध्यति, तत्र सव कत्तारः त्रेण भवन्ति। 
न च अर उत्पन्नसंयोगः, उत्पत्येव तु सह्या कम संयुज्यते, 

यदि हि उत्पन्नं संयुज्येत, ततोग्नेकसम्बन्धाथम्- दति वचनं 
गम्येत, उत्पत्तिसंयोगे त्वेतन्नास्ति, तद्त् रकेकस्य छत्स्नेन 
फलेन अमि सम्बन्धः- इति ॥ (६।२।२९. अ°) ॥ 

दक 

र 

टादौ कचेक्यनिथमाधिकरणम् ॥ 

खः प्रयोगं पुरुषश्रतेः यथाकामी प्रयोग 
+ स्यात् ॥ ३॥ (पू०)॥ 

भा. “दपूणेमासाभ्यां खमकामो यजेत, “ज्योतिष्टोमेन खग॑- 
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भा. 
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कामो यजेतः-इति अूयते। अत्र सन्देहः, किम् अनियमेन 
एको दौ बद्वो वा यजेरन्, चथ वा एक एव यजेत -इति । 
“ननु तृतीये (७ पा०। ९८ ख) उक्तं “शाखफलं प्रयोक्तरि” 
--इति'। यदा भरयोक्तरि, तदा विवत्ितम् एकत्वं यथा, तथा 

वच्यामः, इह तु तदे वाचिप्यते, पुन निणष्यते-इति। 
किं प्राप्तम् ?--यथाकामी प्रयोगे स्यात्। कुतः ?। “पुरुष- 

यतेः” पुरुषः श्रयते, पुरुषे वागं श्रावयित्वा छताथः शब्दः एकस्य 
दयोवह्भनां वा यागं न वारयति। न असौ पुरूषो यागे 
गूयते,-यागमभिनिवेत्तयेत्, यागेन वा फलम् अभिनिवत्तयेत् 
-इति, कथन्तद्धि ?-यागन फलं म्राञ्मयात्--इति, यागस्य 

वा फलनिटत्तेवा नाङ्गं पुरुषः, यदि हि अङ्गम् अभविष्यत् 
याभे फलनिरत्तौ वा, तदा सद्धा गुणभूता तदङ्गं पुरुषं 
परिच्छिन्द्यात्। अथ पुनः अनङ्गीभूतं पुरुषं भकाश्यत् लच्तण- 
त्वेनेव पुरुषेःभिसम्बध्येत, न गुणवचनतया ; तर च अविवक्षितं 
सद्या वचनं, यावान् अथा समर्थ तावन्तं सर्वेमधि्छत्य तत् 
उचप्रमानं न शक्यते एकेन वचनेन विशेषयितुम्) “कथं च 
पुरुषप्राधान्यम् ?'। न फलोत्पत्या किञ्चित् मयोजनमस्ति, न 
यागोत्पच्या, आत्मा तु फलसम्बद्धः सवस्य इटः, तद्थं कमं 
कततव्यम्, इतरथा उचयममानमपि न क्रियेत, त्र वचनानथ 
स्यात्, तस्मात् यथाकाम्यं स्यात्,- एको दौ बदवो वा यजे- 
रन्-इति, तथा च दृशंयति,- “युवं दि स्थः ख्ती- इति 
दयोः यजमानयोः प्रतिपदं कुयात्--इ ति, “एते अद्ग्रमिन्दवः 
-इति बङ्भ्यो यजमानेभ्यः दति दयोः बह्भनां च यागं 
प्रदशयति॥ 

परत्यथं खतिभाव इति चेत् ॥ ४॥ (आा०)॥ 
“इति चेत्, इदं चेत् पश्यसि, मरत्यथं अतिभाव" स्यात्, 



& अध्याये २ पादः ॥ ६.७ 

भा. यागमभिनिवेत्तयेत् ततश्च फलं प्राभ्ुयात्-इति। कुतः?। 
एतत् उभयं हि एतस्मात् अवगम्यते, कतरद् च जद्धीमः?-- 

इति न चध्यवस्यामः। तस्मात् उभयमपि म्त्येतयम्। “अह, 
ननु अनेकाधवचनता न न्याय्या--इति। उचते, यत् खव- 
गम्यते तन्नपाय्यम्, उभयं च प्रतीयते, तस्यात् उभया वचनतैव 
न्याय्या । यागं प्रति च गुणभावात् विवक्ितम् एकवचनम्॥ 

ख. तादर्थ्यं न गृणाथताऽनुक्तेऽथगैन्तरत्वात् कतुः 
प्रधानभूतत्वात् ॥ ५॥ (जा० निर) ॥ 

भा. नैतदेवं, “तादथ्य' पुरुषे अ्रधानभूते* सति न अङ्गभूतः 
पुरुषः प्रतीयते, “अनुकते' हि न्याये न प्रतीमः अथोन्तरं, यतः 
गृणभावात् प्रधानभावः, भधानभूतञखच अचर कत्ता, वचनस्य 
अथेवत्वात्, अतो न गुणभावः कतुः अवकरपते, चोदनैकत्वात्, 
एका हि विधायिका चोदना, सा यदि फलोत्पत्तिं वा 

यागोत्पत्तिं वा विधत्ते, तदा कत्ता न खाथन, यदा पुनः 
खान, तदा यागः फलं वा तादथ्यन, न च एतत् यौगपद्येन 
भवति, खां एकः, तदथं इतरो वैपरीत्येन वा-इति, यथा 
उभाभ्यां बाङ्भ्याम् इषून् अस्यति देवदत्तः इति गम्यते, न 

च यौगपद्येन, यदा दक्षिणेन अस्यति, तदा स्येन धनुःपृष्ठ 

नमयति, न तेन चपि अस्यति- डति गम्यते, तत्र व्यापृत 
त्वात्। णवं यदा पुरुषप्राधान्यं, तदा यागस्य फलस्य वा 

गुणभावो गम्यते, तत्र व्यापृतत्वात् न तयोः भाधान्यमपि 
गम्यते। तस्मात् न यागे फले वा परुषस्य गुणभावः, अतो 
यथाकाम्यं स्यात्, एको दौ बहवो वा यजेरन्-दइति॥ 

+ पुरूषप्राधन्ये इति का० क्रौ० पु० पाठः॥ 
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भा. 
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अपिवा कामसंयोगे सम्बन्धात्प्रयोगायोपदिश्चेत, 

प्रत्ययं हि विधिखुतिविषाणावत् ॥ & ॥ (सि०)॥ 

“अपि वा-इति पच्तयाठत्तिः, ` मयोगायोपदिश्येतः कत्ता, 
न खा्थन । कथम् ?। “यजेत' इत्यस्यायैः यागं कुयैत्, यागेन 
वा कुयात्-डइति, सत्ताभिवयक्तिमात्रं गम्यते, न फलस्य कत्ता 
धाता वा, खगेकामशब्द्श्च खर्गकाममाते वत्तेते, न विशेषम् 
अवलम्बते, अत्मनः परस्य वा--इति,* श्ब्दप्रमाणकाख वयम् 
ई द्रशेष रथेषु । ˆकथन्तद्धि कामस्य चआत्मसम्बन्धोग्वगम्यते ?। 
° सम्बन्धात्, फलकामोग्नुकतेण्पि शब्देन, चात्मनः एव फालं 
कामयते, न परस्य, यच तु उभावौ वक्तवयौ भवतः, “अत्यर्थ 
ततर विधिः शूयते, यथा ‹छष्णविषाणया कण्डूयति", चात्वाले 

छष्णविषाणाम् म्रास्यति'- दति। यत्र णवं दे श्त विधाच्मौ 
भवतः, तत्र गुणभावः मराधान्यं च गम्यते। न त्वच णवं दे 
विधायक यती विद्येते ; गुणभूतस्तु पुरुषः शरूयते ‹भावयेत्-- 
इति, तत्र यज्यथैः करणं ; कमे वा। सम्बन्धात्तु पुरुषभ्राधान्यं, 
न कस्य चत् सुखेन उत्पन्नेन प्रयोजन, स॒खसम्बन्वेन आत्मनस्तु 

छत्यम्। तस्मात् सम्बन्धात् पुरुषप्राधान्यं गम्यते, न यतेः । 
अतो गुणभूतस्य युरुषस्य सद्धा विवच्िता-इति॥ 

अन्यस्य. स्यादिति चत् ॥ ७॥ (आ०)॥ 

८इूति चेत् भवान् पश्यति, एवं सति यदि खगेकामः अन्यस्य 

अपि खग कामयमानो भवति, अन्यस्य खग कामयमानोग्पि 

अन्यो यजेत, तच पूवीक्तो न्यायः पल्ुद्तो भवति, ^ शाखफलं 

प्रयोक्तरि" इति॥ 1. 

स्व म्रतोतिमाते खमकामश्ब्दा वकनेते दूत्यधिकः पाठः अआ० सो° पु०॥ 

† अन्यः इति का० क्रौ° पु° पाठः॥ 
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ई अध्याये २ पाद्ः। ६२९ 

अन्धा्थनामिसम्बन्धः॥ ८ ॥ (आ० नि०) 1. 

न परस्य खगेकामः- इत्येवं न यजेत, न, अन्यस्य खगेकाम- 
शब्दो न वाचकः- इति; कथन्ति ?- फलमसौ न प्रामोति-- 

इति। कथं पुनः फलस्य अप्राः ?। उपग्रह विशेषशरवणात् 
"यजेत इति, यदा आधाने, “ब्राह्मणो वसन्तेःग्रिमादधीत-- 
इति, तदा तु कामश्रुतौ उपय्रद्योग्नुवाद् एव ॥ 

ख. फलकामो निमित्तमिति चेत् ॥ < ॥ (्रा०)॥ 

भा. रवं “चेत् भवान् मन्यते, न खगकामशब्टो न वाचकः-- 

च्च. 

ना. 

दरति, अन्यो न यजते फलाभावात्, न अस्य यागः- इति, 

खक्तवाकफलायितया तद्धि यजेत, “चाभास्तेग्यं यजमानः चायु- 
राजास्ते- इति प्रयोजयितारं निह चति दोता, फलविधिख 

“ खक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति - इति विधानात्, यदि फलविधिः 

अयं माव्रवणिकः, तद्धि खक्तवाकेन प्रस्तरः भरतो भवति, 
इतरथा अदृष्टं करप्येत। तद्यात् आनुषङ्गिकफलाथम् अन्यस्य 

खगेकामोःन्यो यजेत- इति ॥ । 

न नित्यत्वात् ॥ १०॥ (आ नि०)॥ 

नेतद स्ति, यस्य एव प्रधानकमेफलं, तस्य एव चानुषङ्गिकमपि 
भवितुमदति, एवं खाथन अधानं छतं भवति, न दि ् राधानस्य 
खाथेतायाम् अस्ति विशेषः प्रधानफलं वा आनुषङ्गिवं वा 
सवमेव अधातरि समवेतुमदति, नित्यकाम्यता च विरुघेत, 

 यद्यायुरादिकामो यजेत, न तिं नित्यं, यदि नित्यं न 
च्रायुरादिकामः। तद््मात् न अवस्थितो न्यायः भ्रत्युभियेत, न 

च पुरुषः ्रधानभूतश्चोद्यते गुणएभावात्तृ अस्य विवच्वितमेकत्वम्। 
तस्यात् एक एव यजेत ॥ 
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कम्प तथेति चत् ॥ ११ ॥ (ज्रा०)॥ 

अथ यदुक्त, दयोवद्धनाच्च यामं दशयति, “युवं हि स्थः 
खःपतो- इति दयोः यजमा नयोः प्रतिपदं कुयात्, “रते चय- ` 

मिन्दवः- इति बङ्भ्यो यजमानेभ्यः प्रतिपदं कुयात् इति 

दियजमानके बङ्यजमानके च कमणि प्रतिपदिधानं “कमः 
“तथाः युक्तं स्यात्--इ ति, तत्परि त्तयम् ॥ 

न समवायात् ॥ १२॥ (आ० नि) 

नैतदेवं, समवेतं हि कम विद्यते दाभ्यां यजमानाभ्यां बह्ग- 
भि यजमानेः, वचनेन, यथा चद्धीनाः, तेषु मरतिपद्िधानम् 
चअथेवत् भविष्यति। तस्यात् एको यजेत-इति॥ (६।२।। 

र अ०)॥ 
~~ -- 

आरव्धकाम्यकम््ेणोऽपि समाश्षिनियमाधिकरणम् ॥ 

प्रकमात्त॒ नियम्येतारम्भस्य कियानिमित्तत्वात् । 
१३ ॥ (सि०) ॥ 

“प्रजाकामो यजेत", °यामकामो यजेत - इत्येवमादि कर्मं 
समाम्नायते। तच सन्देहः किं भरक्रान्तं नियोगतः समाप- 
नीयम्. उतेच्छया काय्यं हेयं वा?-इति। किं माप्तं 
नियोगतः परिसमापयितव्यम् इति। कुतः ?। णवं हि शूयते 
इदं कामो यजेत-इति, णवं तस्य आख्यातस्य अथम् 
उपदिशन्ति, ˆउपक्रमम्रष्डति अपवर्गपयन्तम् च्राहः- इति, ` 
उपक्रमादारभ्य यावत् परसमाक्षिः- इत्येतावान् ब्ापार- 
विशेषः तस्य अथः, न यथा पाकः त्यागः-इति। तच्च हि 
पाकसत्तामाचं निदहिश्यते, न चारभ्य परिसमापयितव्यम्- 
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& अध्याये २पार्ः॥ ६४२ 

 भा.इति। णवं च आस्याताथं लौकिका अपि प्रतिपद्यन्ते, तत्र न 

भा. 

आरम्भे पुरुषप्रयलः चोद्यते इति गम्यते। यतश्चोदितं न 
नियोगत आरभन्ते, नियोगतः पनः परिसमापयन्ति, तेन 
नोभे त्रारम्भपरिसमाप्नौो शब्दाधः, किन्तदिं ?-परिसमासिः 

व्दाथैः, परिसमाप्तपामथप्राप्तत्वात् आआरम्भस्य। तस्यात् 
परिसमा्षिः श््दाथेः-- इति गम्यते। सा चेत् श््दाथेः, सा 
कत्तेव्यतया चोद्यते, आरम्भे नास्ति कत्यतावचनं; तेन न 
नियोगत अरम्भः, नियोगतस्तु परिखमासषिः। तेन उपक्रान्ते 
कमणि यदि वीयात् फलेच्छा, अवाप्नोति वा फलं, तस्यामप्य- 
वस्थायां, कत्तेव्यमेव उपक्रान्तस्य परि समापनम्। 

“ननु अथिनो योग्यः, सोग् कत्तंयतयोचयते'। नेतदेवं, 
वाक्यार्था हि स भवति, यागस्य तु कर्तव्यता रत्या गम्यते ; 
त्यात् य्रामकामेणए याग चारन्धः प्ररिसमापनीयः; यामादि- 

कामनावचनं निमित्तत्वेन तदा भवति, निमित्ते च उत्पन्ने 

यत् कत्तेयम्--इत्यु चते, तदिनष्टेणपि निमित्ते कर्त यमेव, उप- 
क्रान्तस्य समापनं कत्त्यम्- इति चो दते, तदिनष्टेःपि निमित्ते 
क्तम्, न हि तदिनष्टम् अनुत्पन्नं भवति, उत्पत्तिञ्ख निमित्तं 

नभावः। तस्मात् वीतायामपि फलेच्छायाम् उपक्रान्तं परि- 

समापयितव्यम्। क्रियाया हि निमित्तम् चरम्भः, सोभ्पि 
परिसमाभेः-इति॥ 

` फलाथित्वादाऽनियमो यथानुपक्रान्ते ॥ १९४ ॥ (०) ॥ 
वाशब्दः पच्च व्यावत्तेयति। अनियमो ˆवा। क्यात् ?। 

फलाथित्वात्' फलायिनः (फलं चिकीषमाणस्य) उपायोग्यं 
विधोयते, न कत्त्यता, सा दि विधीयमाना फलस्य वा यागस्य 
वा स्यात्, फलस्य न तावत् वक्ता, नद्ियो यत् कामयते 

५ न [क =. € 

तस्य तत् कतखता उपदेष्टा, बेदटेवासौ मयेवेतत् कत्तवयम् 
4 ए 
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-इति, उषायंतु नवेद, तमाकाङ्कृते, इदम् उपदिश्यते, - 

याग उषायः-इति, यागेन क्रियते--इति। न च यागस्य 
कत्तययता, भ्रत्यच्छविरोधात्, म्रत्यच्तस्त॒ क्लेशो यागः, यदि 
यागेन अन्यस्य कत्ततयता, तदा न विरोधः ; यागकर्तयतायां 

फलं कर्प्यं, न च, करप्यमानस्य भअमाणमस्ति ?।* कत्त्यो - 
परेश शक्यादिषु अषु भवति, तस्मात् न यागः कत्तव्य । 
फलकामस्य यत् इष्टं तत् कत्तयमनृद्य यथाभाघ्षम् यागस्य 
साधनता विधीयते, तेन न अवश्यं समापनौयं भवति, यया 
अनुपक्रान्तं न अ्वश्योपक्रमितव्यम्, एवम् उपक्रान्तं न वश्यं | 
समापयितव्यम्। यत्त वाक्याथेः अत्या बाध्यते- इति, यच 
यत्यथा न सम्भवति, त्र वाक्याथा गृद्धते--इत्युकतमेव । 
तस्मात् अनियमः ॥ 

नियमो वा नज्निमित्तत्वाक्रतुस्तत्कार णं स्यात् ॥ 
१५ ॥ (उ०) ॥ 

अरभ्भो दि निमित्तं समापतेः। कथं ?। (तत्! “कतः कारणं 

स्यात्'। किं कारणम् ?। सत्यसङ्कर्पता, यो हि अआरज्धमेव- 

ञ्ञातीयकं समापयति, न तं शिष्टा विगदन्ते,-प्राक्रमिकोभ्यम् 
संव्वद्ाय्यः- इत, शिष्टविगदणा च दोषः। त्त् खारभ्य 
समापयितव्यम्। 'च्ाद्ध, शिष्टाः पुनः किमथं विगद्न्ते-- 
इति। उचप्रते,--विगद्धन्ते तावत्, किं नो विदितेन कारणेन ? 

-इति*॥ (६।२।३ अ) ॥ 

* अच “नच ातन्तेण मललात विना विग्दन्ते शिः, अशि एवते स्यः यदि 

विगद्दययः वनि शाखे, नं च सव्वषःमाचाय्याणां धम्मप्रणिदितचेतसामशि्टिलं शक्य 

सङ्ञीकतम, अतः शद्टाचारात विगदणरूपा सतिः, खतः अतिः कल्पते. प्रकान्तं 

शस्यं कर अवग्रयं सुमापनौयमिति। किञ्च॒ तेत्तिरौीयाणामनन्यपरं व्चनमस्ति, यत 

व्रकरम्य अममापननिमित्तं प्रायधित्तं विधत्त देवताभ्यो वा एष आदत, या "यच 



€ ध्याये २ पादः ॥ ६४३ न 

च्यारव्धसैकिककम्मणः समाप्तेरनियमाधिकरणस ॥ 

ख. लोके कम्मणि वेदवत्ततोऽधिपुरुषन्नानम् ॥ १६ ॥ 

| (पण०)॥ 
कै 

भा. केनचित् गृद्धम् उपक्रान्तं भवति शकटं रथो वा, वीता अरस्य 

फलेच्छा, अवामरोति वा फलम्। तत्र सन्देहः, किं तेन नियोगतः 
परिसमापयितव्यम्, उत इच्छया उत्खष्ट्यम् अपि? दति 
किं भाप्षम् ?--“ लोके कमणि णवज्ञातोयकानि उपक्रम्य परि- 
समापयितव्यानि, यथेव वेदिकानि तथेव तानि नियोगतः परि 
समापनोयानिः* । कुंतः?। (ततोग्धिपुरुषज्वानं', ततः तत्पुरुष- 
ज्ञानं भवितुमदति। कुतः ?। शात्, आम्नायते हि तदणं 
शाखं, तत्रापि देवताव्यापारोग्ङ्गीक्रियते,- पूवेस्वां दिशि एता 
देवता इतरासु एताः- इति, यदि शाखछते देवताव्यापारे 
उपक्रम्यापरिसमाप्यमाने शिष्टविगदणम्, एवम् इ दापि भवितु- 

मदति ॥ 

ख. अपराधेऽपि) च तेः शस्त्रम् ॥ १७ ॥ (यु) ॥ 
श, ८ भा. तेषां “च' लौकिकानाम् ‹अपराधे' “तेः तच्तभिः प्रायद्धित्त- 

आशा खमाम्नायते, .अरे भग्ने इन्ददबाङ्बडव्यः पायसं च ब्राह्यणो 

भोजयितयः- इति, मायखित्तं च यद्यद्रष्टा्थं, न शखाद्रते; 
अथ प्रसङ्गपरिहारा्थ, ततोप्प्यादुतमेव तत्- इति गम्यते॥ 

दूत्यक्ता न यजते, चधातवोयन यजेत, न देवताभ्य आखाते दति । दश्यते चावा्ेऽपि 
फल समा्निः कारोय्याः, “यरि वषत् तावत्येव दातव्यम दति" दृति तन्रलमचान- 
सन्धेयस् ॥ 

* यथेव वंदिकानि नियोगतः परिसमापनोयानि तथेवेतत इति पाठः आआ० सेा० पर 
श्वंकंसंप्०॥ 

†{ का” करौः पसक 'अपिकारोा नासि ॥ 
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ख. अशास््रा तूपसम्प्रात्तिः शस्तं स्यान्न प्रकल्यकं, तस्सा- 
द्थन गम्येताप्रापते शस््रमथेवत्॥ १८ ॥ (सि०) ॥ 

भा. तुशब्दः पक्त वयावत्तयति। शचा तुः एषाम् “उप 

सम्प्राक्षिःः- इति ब्रूमः। रूखटतेरस्याः शाखं भवता अनृमोयते, 
--न शाखमन्तरेण स्ष्टतिः, न च र्खतिम् अन्तरेण तच्णां यन्य 
उपपद्यते इति; चत उचते,-- भवति अचर स्तिः, एवमिदं 
गृहादि कम रमणीयं भवति- डति, न अस्मात् कर्मेणोष्टृषटं 
किञ्चित् इति। या च असौ रमणोयता सा अन्तरेणापि 
शाखं, शक्या ज्ञातुम्, त्वा च स्मयते। तस्मात् न अस्याः 
स्ढतेः शाखं प्रकर्प्यम्, यद्यन्तरेण शाखं, न भ्राप्येत, ततः 

शाखम् अत्राधेवत्- इति प्रकरप्येत। तस्पात् न इदं शाखोक्त, 
शाखोक्ते च सामिछति त्यक्तेःत्यन्तं शिष्टा गदन्ते, देवताखये च। 
“ननु चअचरापि देवताः परिगृदोताःः-अस्यान्दिशि इयं देवता 
यच्यतेःस्यामियम्-इति। उचते, पुरुषमनु देवताः शाः 

स्मरन्ति, न ग दमनु, तस्मात् दोषः-इति ॥ (६।२।४ अ) ॥ 

प्रतिषिद्धकरर णामन् ष्ठानेऽनिष्टापाताधिकरणम् ॥ (कलञ्जन्यायः) ॥ 

ख. प्रतिषेधष्वकम्प्त्वात्किया स्यात् प्रतिषिद्धानां विभक्त- 
त्वादकम््मणाम् ॥ १८ ॥ (पू०)॥ 

भा. इटः हि उपदिशन्ति, “न कलञ्जं भच्तयितव्यम्, न लुन 

न गञ्जनं च-इति) तच सन्देहः किम् एवज्ञातीयकं फल- 

कामेन न भत्तयितव्म, निष्कामेण आ्राद्यम्, अथ वा नियोगतो 

व्जयितव्यमेव ?-इति। किंप्राप्तम् ?-फलाथिना न भच्तयि- 

तव्यम, अनयिनोप्नियमः- इति। कतः?। नियमो द्यम् 

उचपते,- इदं न भच्तयितयम्-इति, एवम् उक्ते दइयमापतति, 
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भा.--यदि वा चरभच्षणं कत्तव्यम्- इति, यदि वा मच्छणं न 

कत्तेयम्- इति, यदि नञ्विशिष्टं भच्चणं कत्तव्यम्-इत्यभ्यु प- 

गम्यते, ततोग्भक्तणं खल्या तव्यो विदधाति, नञ् भच्तयति 

विशेषणं, तद्या पारा कत्तदयतया नञ् न सम्बध्यते। अथ 
न्थः कत्त्यः, तती वाक्येन विधानं, भक्तयतिख नज्विशेषण, 
्तिञ्च बाक्याद्धलोयसी। तस्मात् अभच्तणं कत्तव्यम्-- दूति 

गम्यते, अभक्षणं च भच्तणाभावः, न तस्य कत्तयता अस्ति। 
तस्मात् यः तच मानसो वापारः, स इद उपदिश्यते, येन 
उपायेन नञूविशि्टं भक्षणं भवति; पूय नज्भच्तयत्योः सम्बन्धः. 

ततो विधानं । यथा, “नोद्यन्तमादित्यमो क्षेत इत्येवमादिषु 

मजापतिवतेषु कुवेतः फलं, अकुवेतो न फलं न दोषः; एवम् 
इहापि, “विभक्तत्वात् अकमणाम्", न चञ्च कम प्रतिषिध्यते, 
चरक्ममाच्म् उपदिश्यते, अन्यद्धि कमं भक्तणं प्रतिषिष्यमानं, 

न्यत् अकम मानसः सङ्करपः- इति ॥ 
^ [५ £ [न ठि (ख 

ख. शास्त्राणां त्वथवच्वेन पुरुषार्थो विधीयते तयोरसम- 
वावित्वात्तादथ्यं विध्यतिक्रमः॥ २०॥ (सि०)॥ 

भा. उपवणेनापरिद्धारः तावत् उचयते, युक्तं, यत् प्रजापति 
तेषु “शाखाणाम् अथे वत्वेन पुरुषार्था विधोयते ; तर नियमः 
कत्तेयतयोपदिश्यते, यस्य॒ कत्तेयः, स कल्याणोद्यः, यो न 
कत्ते्यः स पापोदट्यः। “कथं पुनः प्रजापतिव्रतेषु नियमः 
कत्तव्यतया चोद्यते ?- इ ति। उचते, तस्य बतम्- इति भ्रकत्य 
अजापतिव्रतानि समाम्नातानि, व्रतम्- इति च मानसं कम॑ 
उचाते,- इदं न करिष्यामि-डति यः सद्करपः। कतमत्तत् 

व्रतम् ?। “नोद्यन्तमादित्यमोक्तेत--इति, यथा तदीच्तणं न 

भवति, तथा मानसो यापारः कत्तेवयः, तस्य च पालनम्। तच्र 
तस्मात् पुरुषायागसिति- इत्यवगन्त्यम्। तच च एतान्येव 
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भा. भ्रकत्य उचते,-“ एतावता हैनसाग्यक्तो भवति इति (णता- 

वता छतेन अयुक्त एनसा भवति)-इति। 

अथ इह “तयोः असमवायित्वम्, इह क्रिया प्रतिषिध्यते, 

न अक्रिया उपदिश्यते, न हि, कलञ्जं मच्तयन् प्रतिषेधविधिं 
न अतिक्रामति, इद युनरादित्यं पश्यन् न अतिक्रामति 
विधिं, न दहि तस्य दशनं म्रतिषिद्धम्; नियमः तच उपदिष्टः, 

यस्तं नियमं करोति, स॒ फलेन सम्बध्यते, इह त् प्रतिषिध्यते 
कलज्ञादि। कथम् चअवगम्यते?। न अच तस्य, ब्रतम्- इति 

प्रकृत्य वचनमस्ति। न च, न भन्तयितव्यम्- इत्यस्य मानसो 

व्यापारोग्थः, भकच्तयितवयम्-इति च भनच्तणं कत्तव्य शब्टेन 
उचते, न- दइति तत् म्रतिषिधते ल्यैव। णवं प्रसिद्धोग्या- 
ग्नुगृद्धीतो भवति, इतरथा लच्णा स्यात्, ुतिलच्तणा विशये 

च खतिन्याय्या न लच्षणा। तख््ात् इह प्रतिषेधः। | 
“उचते, अस्तु प्रतिषिद्धं नाम, दोषः अचर न अूयते+। 

तमात् प्रतिषिद्धममप्यनुष्ातव्यम्- इति । ˆकर्पयिष्यते- इति 

चेत्'। न भमाणाभावात्। “अथे पत्तिः प्रमाणम्, उपदे शतैरयथे- 
प्रसङ्गात्-दइति यव्यचेपतः। नेतदेवं, चथीण्ये हि उपटेशो- 
गज्ञानात् सम्भवति, तस्मात् न कल्प्यो दोषः-इति । उचते, 

सत्यं न कर्पनीयः, किन्त क्ल्च एव । कथम् ?। अनन्तरमेवेनं 
शटा वजेयेयुः, पतितः कर्म फलेभ्यः इति वद्न्तः, मद्दांख॒ एष 

दोषः, यच्छि्टा बजेयन्ति। तस्मात् नियोगतः कलञ्जादि न 
भच्तवितव्यम्- इति, यथा, न सपाय अङ्गुलिं दद्यात्, तच 

दोषदभनात् नियोगतो न सपाय अङ्गुलिर्दोयते, कण्टको वा 

न पादेन अधिष्टोयते, एवम् इदमपि इति ॥ (€।२। 

५ अ०) ॥ 

* ओद प्रतिषिन्रं नाम, न दोषोऽ यतं दति पाठः का० क्री° पुर ॥ 
[ 9 [र प [ वे आ क, (५. क 

† “चोदनायां फलाग्रतेरिति दं सचे अच ऊन ने" इति वात्तिकसचानुसन्धेयम् । 



€ ध्याये २ पादः ॥ ६४७ 

2 ६ 

व्वेनगमनादीना क २ 

गुव्वेनुगमनादीनासुपनयनो न्तर कालकनव्यताधिकरणम् ॥ 

ख. तस्मिंस्तु श्ष्यमाणानि जननेन प्रवत्तरन् ॥ २१॥ 
क = (पूर) ॥ 

भा. इ स्मात्ताः पदाथा उदाहरणम्, प्रत्युपस्थितनियमाश्च 
आचाराः,“ गरुरनगन्तव्योगभिवादयितयखः, ड़वयाः भत्य्- 
त्थेयः सम्मन्तव्यश्य- इति। तच सन्देहः,- किं जातमाचाणाम 

इमे पटाधा उत उपनोतानाम्?-इति। किं म्राप्तम्?- 

चअविशेषोपदेशात् जातमात्राणाम्। कुतः ?। पुरुषे ते शिष्यन्ते, 

जातमात्रश्च पुरुषो भवति। तस्मात् जातमाचाणाम् इने 
पदाथाः, इत्येवं प्राप्ते बरमः,-- 

ख. अपि वा वेदतुल्यत्वाद् पायेन प्रवत्तंरन् ॥ २२ ॥ 
| ( सि) ॥ 

भा. “अपि वा-इति पत्तव्याहटत्तिः। (उपायेन प्रवत्तरन्' (उप- 
नयनेन स प्रवत्तरन्), “वेदतुरयत्वात्", वेदतुलया हि स्टतिः, 
वदिका णव पदाथाः समयन्ते इत्युक्तं (९।२।९ अ), वैदि- 

काख पदाथ उपनयनोत्तरकालते समाम्नाताः, स्मात्ताञ्च एति 

वेदिका एव, तद्मात् उपनयनोत्तरकाला रएते- इ ति॥ (६। 
२।६अ०)॥ 

एवं « विधायकपदस्य नजपदन अन्वयं सति रागप्रप्रां भक्तणप्रटत्तिमनदय निषधस्य 

विधेयलात् न च निषधा यथः, नरकपातनिवारकलात। रएवञ्च सति अख्रतं न किमपि 

कल्पवु, त्वत्पक्ते च अश्नतः संकल्पः कल्यदः दति तदथ भच्णणशन्द लक्षण आ्रयणौोया। 

तस्मात् खगकामिना नाचाधिकारः किन्त नरकात् भौतस्य अधिकारः इति न्यादमाला 
चःनुसन्वेया ॥ 
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अग्रिाचादियावज्जीवकम्मेणाम् खकालमाचकन्तेयताधिकरणम् ॥ (अग्िदाचन्यःयः) ।! 

च्च. 

भा. 

न. 

भा. 

अभ्यासोऽकम्मशेषत्वात् पुरुपरार्थो+* विधी यते ॥ २३ ॥ 
(१मपू०)॥ 

इदमामनन्ति, “यावञ्जोवम् अभ्र दौ त्रं जुद्धोति, यावज्जीवं 
द्शपूणमासाभ्यां यजेत--इति पुरुषाथाग्यं यागो विधौयते, न 
अयमभ्यासः कमशेषः-इत्युक्तम्। इह इदानीं सन्दि द्यते, किं 
सातत्येन होतव्यं, उत न सातत्येन ?-इति। किं मरा्तम् ?- 

पुरुषं भत्युपदिष्टत्वात् सातत्येन, चयं पुरुषः- इति सातत्येन 

अनुष्टातव्यम्। “ननु “दोषम् चभ्िदोचं दोतद्यं, ब्युष्टायां 
प्रातर् इति अयते, “पौणमास्यां पौणमासेन यजेत, अमा- 
वास्यायामामावास्येन यजेत - डतिः। नेष सवाङ्खोपसंदहारेण 
म्रयोगः, अतः कालमातचरेण होने! न दोषः॥ 

तस्मिनरसञ्मवन्न्यात् ॥ २४ ॥ (रय यू०)॥ 

~ नेतदस्ति, यत्, जुज्धि जुहधि- इत्येव दोतव्यम्- इति, 
यथा शक्रोति, तथा जुज्यात्-इत्युचरते, न च सातत्येन 
शक्यते, अवश्यम् अनेन अ हार विद्ाराः कत्त्याः। तस्मात् 
अधो विरुद्धेषु कालेषु होत्म्- इति ॥ 

न कालेभ्य उपदि न्ते ॥ २५ ॥ (सि०) ॥ 

न चेतद् स्ति, यदुक्तम्, अथो विरुद्धेषु कालेषु सततं होतव्यम् 
-इति, काल एषः अयते, “प्रदोषम् अग्रिहोत्रं दोतयं, 

यष्टायां प्रातर् इति। तथा, “पौणमास्यां पौणमासेन 
यजेत, अमावास्यायामामावास्येन यजेत-इति। तस्मात् न 

# पुरुषाथाऽभिधौयते दूति अः°सो°पु° एवं क० सं°पु° पाठः॥ 

† कालमाते ₹ोनेऽपि इति का” क्री° पुर पाठः॥ 



६ अध्याये २ पारदः ॥ थर 

भा. सातत्यम्-दति। “आद, ननु विगुणस्यापि प्रयोगात् न कालं 

-रादरणोयः-इति। अरं उचते, न कालो गणः, निमित्तं 

हि एतत्-इत्धुक्तम्। तस्मात् अन्येष कालेषु अविहितत्वात् 

छतमप्यज्ञतम् स्यात्। तस्मात् अथितकाकस्य यावञ्जीवं 

प्रयोगः- इति ॥ 

ख. ट्शनात्काललि ङ्गानां कालविधानम्॥ २६ ॥ (यु°)॥ 
भा. लिङ्गं च भवति, “अप वा शव खगात् लोकाच्छिद्यते यो 

दशेपूणेमाखयाजो सन् पुणेमासीममावस्यां वा चतिपातयेत्-- 
इति, यदि सवेस्मिन् काले होमः, तदा कस्यातिपत्तिः स्यात् ? 
तस्मादपि न सततमभ्यासः॥ (६।२)।७अ०)॥ 

| अभ्रिदाचादीनां खकालाट्या अ!टत्यधिकरणम् ॥ 

ख (स रौ र ऋ ~ 

. तेषाम त्यत्तिकत्वादागमेन प्रवर्तेत ॥ २७॥ (सि०)॥ 

भा. “प्रदोषे अग्निदो दोतच्धम्, ब्युष्टायां प्रातर् इति, तथा 
'पोणेमास्यां पौणमासेन यजेतामावास्यायामामा वास्येन यजतः 

-इति। तच सन्देहः, किं सत् प्रदोषे होतव्यम्, उतं 
भ्रटोषे प्रदोषे? इति, तथा सत् ब्युष्टायां प्रातः, उत ब्यु्टायां 

्युद्टायाम् ?- इति, तथा किं सात् पौणेमास्याममावास्यायां 
वा, उत अगते चागते काले ?-इति। किं प्राप्तम् ?-सछशत् 

छत्वा छतः शब्दः, न नियमः पौ नःपुन्ये। 
इत्येवं मरि ब्रमः,“ चा गमेन प्रवत्तत', अआ गते आगते काले 

प्रयोगः . कत्त्यः- इति । कुतः ?। “तेषाम् अओौत्पत्िकल्वात्, 
उत्पद्यमानं कमं कालसंयुक्तमेव उत्पद्यते, तदुक्त निमित्ताधाः 

* सव्वेषु पुस्तकेषु पृव्वेच प्रदेषमद्मिद्धो चम् द तव्यमिति पटिला, अच प्रदोषे इति 
पठितं न सङ्गच्छते । 

4 ट 
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भा. कालश्रतयः- इति, निमित्ते च संम्रपते नैमित्तिकोग्धंः कततवयो 
भवति। तस्मात् श्रागते अगते काले प्रयोगः कन्तेवयः ॥ 

खः तथा दि लिङ्गदशेनम्॥ २८ ॥ (यु०)॥ 
भा. “चपवा एष खगात् लोकाच्छिदयत यो दशेपूणेमाख्याजो 

सन् पौणमासीममावास्यां वा अतिपातयेत्-इति आगते. 
अगते कालत प्रयोगं द्शेयति ॥ (६।२। ८ अ) ॥ 

दभ्योदो भेदाद्यादृत्या इहामादत्यधिकरणम् ॥ 

खः तथान्तः क्रतुप्रयुक्तानि ॥ ₹< ॥ 

भा. "भिन्ने जुद्दोति कने जुोति--इति दशपृणमा सयोः शरूयते । 
तच सन्दे हः,- सषछटत् भिन्ने खान्ने च ज्त्वा छताथेः, उत भिन्ने 
भिन्ने खन्ने स्कन्ने च -इति। तच अधिकरणातिदेशो यः पूवच 
पूवैः प्तः स इ पूर्तः, य उत्तरः, स इह उत्तरः- इति, संत. 
छत्वा छताथेः- इति पूर्वः पच्ः, निमित्तत्वात् पुनः मयोगः-- ` 
दति उत्तरः॥ (६।२।९ अ)॥ 

गृव्वेनुगमनादौनां प्रतिनिमिन्तमाटृत्यधिकरणम् ॥ 

ख. आचाराह्गुद्यमाणेषु तथा स्यात् पुरुषाथेत्वात् 1 ३०॥ 
भा. “गु्रनुगन्तव्योग्मि वाद् यितव्यञ्च, ठ द्वयाः भत्युल्येयः सम्म- 

न्तव्यञ्च-दति। तत्र सन्देद्ः,- किम् चागते आगते गुरौ 
द्धवयसि च, यदुक्तं, तत् कत्त्यम्, उत सञछत्छते छताथेता ? 
-इति। “च्राचारात् गद्यमारेषु तथा स्यात् पुरुषाधेत्वात्' 
-इति अधिकरणातिदेशः। त्र यः पृवेः पत्तः, स इ 
पवः, यः उत्तरः स॒ उत्तरः, सछत्छत्वा छताथेः- इति पूवैः 



भा 

ई अध्याये २ पादः॥ ६५९ 

भा. पत्तः, निमित्तत्वात् पनः भ्रयोगः- इति उत्तरः॥ (६।२। 
१० अर) ॥ 

ध ॐ | \ 

चटण चथापाकरणस्य ब्राह्मण चचियव श्यामां नित्यताधिकरणम् + 
{अः 

ब्राह्मणस्य तु सोमविद्याप्रजखणवाक्येन 
संयोगात् ॥ ३१॥ 

इदं अूयते,--* सोमेन यजेत', ˆ गभाषटमेषु ब्राह्मणम् उप- 
नयतः, “प्रजाम् उत्पादयेत् इति। तच सन्देहः, किं 

नित्यानि एतानि उत अनित्यानि ?-इति। किं माप्तम?- 

कामसंयोगात् चरनित्यानि। | 
इति मासे उचयते, ब्राह्मणादीनाम् सोमादीनि नित्यानि-- 

इति। कुतः ?। ऋणवाक्येन हि संयोगो भवति, “जायमानो 
ह वै ब्राह्मणखिभिच्छएवा* जायते यकेन देवेभ्यो ब्रह्मचर्येण 
ऋषिभ्यः मजया पितुभ्यः- इति, सतै तद्यनृणो यदा यञ्वा 

ब्रह्मचारी प्रजावान् इति, ऋणएसंस्तवोगवश्यकत्तेव्यानां भवति, 
तस्मात् नित्यानि-इति। 

ननु लिङ्गमसाधकं, न्याय उच्यताम्, यस्थैतत् द्योतकम् 
-इति। उचते,--अकामसंयुक्तानि र्षां पृथक वाक्यानि 
भवन्ति, “वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत", “या वञ्जीवम् अश्चिद्धों 

जद्ोति', “ यावञ्जोवं द्श्पणमासाभ्यां यजेत। तथा ^विद्या- 

मधोयोतः। तथा "प्रजा उत्पादयितब्ा-इति।--एवं नित्य 

तायाः भ्राप्रायाः इदं लिङ्ग भवति--इति 

अथ वा अयम् अन्योग्धः, “ब्राह्मणस्य तु सोमविद्याप्रजग्टणः 
वाक्वेन संयोगात, सोमादयो नियताः किं ब्राह्मणस्येव, 

* अच सव्वेचेव पुस्तकं चटणवा इति पाठः। किन्त प्रन्यान्तरो णवान् दूति 
पारा दश्यत ।। 
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भा. राजन्यवैश्ययोः अनियताः, उत सवंषां नियताः ?- इति। किं 
माप्षम् ?- ब्राह्मणस्यैव नियता न इतरयोः-इति। कुतः ?। 
एवं श्रूयते,--जायमानो इ वै ब्राह्मणः दति, ब्राह्यणस्य 
नियमो दश्यते, न इतरयोः, ब्राद्मणसङ्ोत्तनात्। एवं परापे 
बूमः, सवषां नियमः। कुतः?। अविशेषेण नियमविधानं 

यत्, तत् अकामसंयुक्तं वचनं नियामकं, तत् अविशिष्टं सवषां, 
तद्त् सवषां नियमः- इति । 

"ननु, जायमानो इ वे ब्राह्यणः-इति ब्राह्मणस्य सद्धीत्तेनम्। 
उचते, भवति अस्मिन् वचने ब्राह्यणसद्धोत्तेनम्, न तु एतत् 

नियमस्य;विधायकम्, एतैरकामसंयुकतेवं चनेविद्धितस्य नियमस्य 
अनुवादोग्यमवद्ानस्तुत्यथेः, तस्मात् न अचर ब्राद्यणसङ्खत्तनेन 
राजन्यस्य वेश्यस्य वा अनियमो वि्रायते। ब्राह्मणग्रहणं तु 
भदशेनाथे, जायमानो ब्राह्मणो राजन्यो वैश्यो वा-इति, 
तथा जायमानो जातञ्च-डइति॥ (&६।२।९९ अ) ॥ 

इति ओ्रीशवरखामिनः छतौ मीमांसाभाष्ये बष्टस्याध्यायस्य 

दितीयः पाद्ः॥ 
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षष्ठे अध्याये तृतीयः पाद्ः॥ 

~> 

अथ नित्ये यथाशक्रयङ्गनष्ठानाधिकरणम ॥ 

ख. सव्वेशक्तौ प्रठत्तिः स्यात् तथाभतो पटेत् १ ॥ 
(प०)॥ 

भा. वङ्कृचब्रा द्यणे अयते, “या वञ्जोवं अत्रि ोतरं जुद्धोति, याव- 

उ्जीवं दशेषणमा साभ्यां यजेतः- इति ; नित्यमन्रिद्धोतं, नित्यौ 

च द्शपणमासौ। तच यदेतत् कामश्रवणात् अन्यत् अकामशरवणं 

दितीयं*, तच सन्देहः किं यः कात्च्यन विधिम् उपसंदत्तम 

शक्रोति, तस्थैवाधिकारः, उत विगृणमपि तत् म्रयोक्तवयम् ?- 
इति। एकादशे कामसंयक्ते प्रथमे अवणे चिन्तयिष्यते साङ्ध, 

इइ नित्ये वणे दितोये। -इति। 

किं भाप्तम् ?--“ सवेशक्तौ मरटत्तिः स्यात् तथाभूतोषदे शात्” 
यः कात्च्यन विधिमुपसं हत्तम् शक्रोति, स एवानुतिष्ेत्, ' तथा- 
भूतोषदे शात्, यथाभूतं दि तत् कामसंयुक्तं गरुतं, तथाभूतमेव 
नित्यमप्युपदिग्यते। तस्मात् सव्वा ङ्गो पद्धारेण प्रयोगः कतैवयः। 
दशेषुणमासशब्दञ्च सा ङ्गस्यैव वाचकः। कथं ?। पौणंमास्या- 
ममावास्यायां च साङ्गं विधोयते, यच पौणमास्यां विहितं, 

# कामश्रवणाद्कामसंयतक्तं दितीयमिति का० क्री प° पाठः ॥ 

५. “श्काद्ण्ं तु, कथम्प्रावः सव्वरव आअङ्गनिराकाङ्चीक्रियते उतेकंकनापौति 

सवरवेति सिद्वान्तः। रकाद सवोङ्गग्ररणे स्थिते अग्मिदातं जदोातोत्येवमत्पन्नस्य 
द्िपरिवन्तेमानस्य नििन्ते फले च विधानात् न कम्मान्तरमिदं नापि प्रयागान्तरम 

, अन्तगं तलात् काम्यं नित्यप्रयोगस्य, अतिकछतस्त्वसि भेदः, तमेव आा्ित्य भाष्यकारस्त्वाद 

द्वितौये अरवणे' दति" इति वाक्तिकम्॥ 
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भा.साच पौण्मासी; यद्मावास्यायां विदितं, सा च अमावास्या 

भा 

भा. 

भा. 

-इति, साङ्गममावास्यायां विदितं, पौणेमास्यां च, तद्भयात् , 
छ £ ५ य (- मन्यते 

सङ्ग टशपणमासशब्टेन उचते इति जेमिनिमन्यते द्य ॥ 

`अपि वाऽप्यकदश स्यात प्रधाने दयथनिदटेत्िगण- 

माचमितरत्तद् यत्वात् ॥ ₹२॥ (सि०)॥ 

न्यपि वा-इति पच्तव्यादत्तिः। चप्येकदेशेः गङ्गानाम् <स्यात्' 
एव भरयोगः. यतः साङ्गस्यामि अनङ्गस्यापि प्रयुज्यमानस्य 

प्रधानात् एव अयमथा निष्पद्यते, “गुणमात्रं सवैङ्गप्रयोगेण 
भवति। को गुणः? साङ्गात् खागेाभिनिरत्तिः प्रधानमाचादि- 
दमन्यत् फलम्। तस्यात् खगप्राक्षाथं संपृणाङ्गं करिष्यामि 

इति च्रारन्धं, यदि कानिचित् अङ्गानि न शक्रोति कत्म्, 
तथापि अस्मात् एकदेश ङ्गगुणयुक्तात् प्रधानात् फलं भविष्यति। 

तस्यात् प्रधानमाचस्य प्रयोगमाह, न अङ्गानाम्, दशपूणेमास 
शब्दकः अग्रि द्ोचश्ब्दकश् प्रधानपदाथाग्न्यानि अङ्गानि 

| तद्यानोति ॥ 

तद्कम्मणि च दोषस्तस्मात् ततो विशेषः स्यात् 
प्रधानेनाभिसम्बन्धात् ॥ ३॥ (१ यु०)॥ 

माधानातिक्रमे “दोषः' अूयते,-“ अष वा एष खगाललोका- 
च्छिद्यते यो दशपूणमासयाजो सन् पौणेमासीममावास्यां वा- 
प्तिपातयेत्-- इति प्रधानातिक्रमे दोषं ब्रुवन् तस्य नित्यतां 
दशंयति॥ 

. कम््माभद तु जमिनिः प्रयोगवचनेकत्वात् सुव्वघा- 
मपद् रः स्यादिति ॥ 8 ॥ (आ०)॥ 

यदुर्तेः-नास्तिमभेदटःः- इमानि अङ्गानि, इमानि भ्रधानानि 



भा. 

भा. 
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--इति, “प्रयोगवचनेकत्वात्--इति "जेमिनिः' चाद स्र, 

° सघवाम्' उपदेशकः, “पौणमास्यां पौणेमास्या यजेत, अमा. 
वास्यायाममावास्यया यजेत--इ ति ॥ 

` अथस्य व्यपवगित्वाद्कस्यापि प्रयोगं स्यात् यथा 
क्रत्वन्तरेष॒ ॥ ५॥ (आ० नि०)॥ 

एकाङ्गप्रयीगेणपि स्यात् विगृणादपि फलमित्यथैः। कतः ?। 

“अथस्य वपवगित्वात्, व्यपटक्तमङ्गेभ्यः प्रधानम, अग्रिद्दोच- 

संज्ञकात् द्शपूणमा ससं काच फलमिह भवति। तद्धि कत्तव्य 

तया उपदिग्ते। यत् पौणेमास्याम् उपदिष्टं, सा पौणमासी, 
य्दमावास्यायां सा अमावास्या, (यटाग्नेयोष््ाकपालोग्मा- 

वास्यायां पौणमास्यां चाचुप्रतो भवति-दइति। तस््रात् अग्नये 
परोडाशः चरग्रोषोमाग्यां च, चाज्यं चाग्रोषोमादिभ्यः पौणे- 

मास्याम्। चअाग्रेयसान्याय्यादोनाममावास्यायाम्। 

: यदुक्त,“ पौणमास्यां पौ णेमास्या यजेत, अमावास्यायाममा- 
 बास्यया यजेत इति साङ्गस्य विधानात् साङ्गं दशेपूणमास- 

ख. 

शब्दे नाभिधोयते- इति, नेतदेवं, सिद्धे दि दशाथ पौणेमाखा्ं ` 
च साङ्गं फले विधीयते। तस्मात् न साङ्गमभग्रिदोचपदवाचय 
दृशपौणएमासपद बगाच्ञ्च। यच अग्रिद्टोत्रं तत् इह चोदयति 
 केव्यतया, यौ च दशेपूणमासौ । तस्मात् विगुणमपि कनतव्यभेव 

रों £ ४५ ८ त्वन्तरे न नि 

अग्निदो दशपूणमासौ च। “यथा कत्वन्तरेषु' परति विहतिषु 
परस्य धम्मा परस्य न भवन्ति, एवं न कामसंयुक्ञस्य धम्मा 
नित्यस्य भवितुमदन्ति ॥ 

विध्यपराधे च दशनात् समाप्तेः ॥ € ॥ (२ यु) । 
भा. विध्यपराधेषु च समाक्षिं दशयति, “तदेव याद्रक् ताद्रक् 

होतव्यम्- इति विगुणस्य समानि दशयति ॥ 



ख. प्रायश्चित्तविधानाच्च ॥ ७॥ (३ य॒०`॥ 

भा. विध्यपराधे च प्रायखित्तानि विधीयन्ते निमित्ते कम्माङ्ध 

भूतानि, यथा, ^भिन्ने जद्ोतिः-ड़ति। विगुणे निष्फले सति 

कस्या ज्गभतेः प्रयोजनं स्यात् ? तखयात् विगणानामपि अयोगः 

कत्तव्यः-इति॥ (६।२।९ अ०)॥ 

६५६ मीमांसा-क्शेने 

| 

अङ्गवैकल्ये काम्यस्य निष्फलल्वाधिकर णम् ॥ 

ख काम्यषु चेवमर्थित्वात् ॥ ८॥ (पूर) ॥ 
भा. “रेन््राग्रमेकादशकपालं निवपेत् प्रजाकामः, “सौर्यै चरं 

निकैपेत् बरद्मयवचेसकामः, "वेऽवदेवीं साङ्यादायणीं निवपेत् 
ग्रामकामः इत्येवमादिषु सन्देहः, किं विगुणमपि फलवत्, 
उत अविगुणमेव फलवत्? इति। किं भाक्तम् ?-काम्येषु 

चैवं स्यात्, विगृणमपि फलवत्--इति। कुतः ?। (अथित्वात्", 
यदि विगुणमपि फलवत् एवं अधिंमाचमधिङतं भविष्यति, 
अन्यथा सामान्यशब्टोःन्तरेण विशे घं*, विशेषेग्वस्थापितो भवि- 
ष्यति। “श्रसमथेत्वान्नाधिक्रियते- इति चेत्। साङ्गं न 
समधेः कम्, म्रधानमाचं तु शक्रोति, मधानमाते अधि- 
करिष्यति॥ 

चख. असंयोगात्तु नेवं स्यात् विधेः शब्दप्रमाण- 
त्वात् ॥ < ॥ (सि०)॥ 

भा. तुशब्दात् पच्छो विपरिवत्तते, नेवं स्यात्, यदुक्तं विगुणमपि 
फलवत्--दइति, “असंयोगात् म्रधानमाच्तस्य फलेन, साङ्गात् 

न = =, 

* कारणमिति का० क्रौ° पु पःढः॥ 
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भा. हि फलं श्रूयते प्रधानात्, न केवलात्, तन यद्यपि केवलम् 
उच्यते, तथापि न णवज्ञातीयकम् तत् कुयात्, न केवलस्य 
फलेन संयोगः- इ ति, शब्द ममाणएकख् अयमथा विधोयते, 
शब्दस साङ्गात् फलमा इति वच्यामः। तस्मात् न विगुणं 
कमे क्त्यम् एवज्ञातीयकम्- इति ॥ 

खः  अकम्मणि चाप्रत्यवायात्॥ १०॥ (यु)॥ 

भा. नच अत्र प्रधानमातच्स्य अ्रकमेणि प्रत्यवाय उचते, यथा 
दशपूणेमास्योः; तस्मात् अपि न विगुणभेवंलच्तणकं कमे 
भयोक्त्यम्- इति ॥ (६ ।२।२ अ०) ॥ 

इव्यभेद्ेऽपि कम्मामेदाधिकरणम् ॥ 

ड क्रियाणामाभरितत्वात् द्रव्यान्तरे विभागः 
स्यात् ॥११॥ (पू०)।॥ 

भा. दशेपृणमासयागः पुरोडाशेन उक्तः, स च पुरोडाशो 
व्रीहिमयः कत्तव्यः- इति श्रूयते । तत्र एतत् चिन्त्यते यदि 
नीवारमयेन पुरोडाशेन यागः क्रियेत, किंस एव यागः 
स्यात्, उत अन्यः?- इति । किं प्राप्नम् ?-*द्रयान्तरे विभागः 

स्यात्, (अन्यो यागः) । कतः ?। अआभितत्वात्, आखयभेदाद्धि 

गम्यते विशेषः, अयमन्यो नीवाराओरयो ब्रोद्याख्यात्-डइति, 

अआञआयभेटस्तावत् विस्पष्ट एव, तद्भेदात् खूपमपि भिन्नं गम्यते। 

तस्मात् अन्यो यागो द्रवयान्तरः-इति॥ 

ख. अपि वाऽव्यत्िरेकाद्रपश्ब्दाविभागाच्च गोत्ववद्क- 
कम्य यान्नामधेयं च सत्ववत् ॥ १२॥ (सिर) 

भा. 'खपि वा-इति पच्तव्यात्तिः। “एेककम्य स्यात् द्रया- 
4 7 



६५८ मोमांसा-द्ण्ेन 

भा. न्तरे्पि, यदा क्रिया भवति चलनं पतनं वा, तदापि तावान् 
एव सोग्थः, न च कथित् तत्र तिरिक्तो विशेषो इहीनो वा, 
नो खरप्यन्यदेव रपं, न च शब्दान्तरं वाचकम्। 

"नन् आखयभेदो विस्पष्टः उचपते, भिन्नमेव वयमाश्रयं 

प्रतिजानोमदे, नत तद्धेद्ादाितस्य भद्; अन्यत्वात्, न हि, 

खजि वाखसि वा भिन्ने तद्धेदात् पुरुषभेदो गम्यते ‹सोभ्पि 

तस्य आत्मा भिन्नः-इति चेत्। नैतदेवं, विशेषमुषलभमाने- 
रेवं शक्यं वक्तुम्, न च, अस्य विशेष उपलभ्यते । 

“नुनु अयमेव विशेषो यत्, एकोग्पि विनष्टः, एकोण्पे 
वत्तते। “न विनष्टः इति यदुचपरतेः, तन्न, भागस्य उप- 
लम्भनात्, सत्वे प्रमाणं नास्ति, तस्मात् विनष्टः। न च! 

प्रत्यभिज्ञायते तद् द्र्ातिरिक्तः, भेदानुपलम्भात्। (कथन्ति 
“चलति- इति प्रत्ययः- दति? चेत्। उचते,- देशान्तरे 

सम््रतिपत्तिदभेनात्, तत् दे शान्तरं गच्छत् आगच्छच * चलति' 
-इत्यु चते, तच गन्तापि प्रत्यन्तः, देशान्तरमपि, तेन गतः 

-इति च उचते, अआगतः-इति च उचते” सत्यं, 

# यदुच्यत दृति का० क्रौ० प° पाठः| ४ 

† पवपतच्ती कम्मरभदं शङ्कते, न च--दटूति। तस्मात् द्रव्यात् अतिरिक्तः भिन्ना न 
प्रत्यभिज्ञायते । कुतः ?। भदानपलम्भ त्, व्रवयभिन्नलेन कम्म्रणाऽज्ञानात्, अयं भाव 

न तावत् दरयादथान्तरं कम्प्र, विनष्टात्पद्यमानभङ्किरूपकम्प्रभित्रलेन स्थास्नकम्मखरूपान- 

पलम्भात्, ततख द्रवयस्येव रूपान्तर कम्पति वाच्यम, ततख वयस्य भेदे सिद्धः कम्मभेदः । 

प॒वंपक्िणं प्रति शङ्कते, कथन्तददिं ?- दति, कमेण द्रव्यात्मकलवे चलति- इत्यनगतः 

प्रत्यया न स्यात्, द्रवयाणां भिन्रलात-दृत्यथेः। उत्तरम द्ण्न्तर-दति, उत्तरद्श- 

संयागविभागरूपफले कयन तत्कारणत्वसामान्यात् भिन्नाखपि क्रियारु यक्ताऽनगतः प्रत्यय 

न तु क्रियक्यात्--दत्यथः। नन कथमयमनगतः प्रत्ययः आनमानिकफलन समथ्येते 

ट् श्ान्तरप्राधठिदि अन्मानिकौ आकाशस्य अषरत्यचत्वात् दत्याश्ङ्कयाद तच गन्तापि 

दति, गन्ता प्रत्यत्तः तथा दण्ान्तरमपि, तन फलं क्यात् प्रत्यभिज्ञानं न तु क्रियक्यादिति 
विश्द्ावभासात् अआकाण्मपि प्रत्यच्मवेत्यथेः। सिद्वान्तमाड, सत्यम- इति, कमेभद्ऽपि 

सामान्यस्येकलात् यक्ता प्रत्यभिज्ञा, तन त्रीदियवप्रयागयारिव नीौवारष्वपि सामान्यात्मना 

वयक्तयात्मना वा कञ्चक्यं सद्नम-दत्यथंः इति वात्निकानसारिणो टीका ॥ ; 
{† अच प्वाक्तं दति अधिकः पाठः का० क्रौ° प° || 



दं अध्ययेरे पाट्ः॥ ६५९ 

भा. विनष्टाद विनष्टोभ्न्यः, योः्पि त् असावन्यः, सोपि यजतिशब्द 

भा. (न 

वाच्य एव, यजतिसामान्यं न भिद्यते, न च शब्देन न उचते। 

तद्यत् योध्पि नोवारेयागं कुयात्, तेनापि चोदितमेव रातं, 
चोदितं च कुवेत ईप्सितं भवति, न अपूवछतं। नामधेयं 

। € ‰ + € ध =, 
च द्शयति “दशः- इति वा (पूणमासःः-इति वा अस्येव 

सामान्यस्य, यथा सत्वेषु सामान्यस्य नामधेयं, न द्यक्तीनाम्। 
किं भ्रयोजनं चिन्तायाः ? उत्तरोणाधिकरणेनेतत् विचायते ॥ 
(६।२। २ ख०)॥ 

नित्यकमेशेऽनित्यप्रारव्धकम्मणख द्रवयापवारे प्रतिनिधिना समापनाधिकरणम् ।! 

शरुतिप्रमाणत्वाच्छि्टाभावे नागमोऽन्यस्याश्ि्ट- 
त्वात् ॥ १३ ॥ (प०,॥ 

अत्रिद्यो्रादीनि नित्यानि कमाणि उदाहरणं । तेषु खत- 
द्र्ापचारे भवति खन्देहः,-- किं प्रतिनिधिम् उपादाय प्रयोगः 

। म ` 9 € नि # 
कत्तव्यः, उत तदन्तं कमं उत्खष्ट्यम् ? इति। किं माक्षम्? 

भा. क, 

शिष्टस्य अभावे “न अगमोःन्यस्य', तदन्तमेव उत्खष्टवयम्। 
क्तः?। “अशिष्टत्वात्, यत् ब्रीह्ियवगुणएकं श्तं फलवन्, तत् 

नीवारगणकं क्रियमाणम् अफलकं भवति, तस्मात् तदन्तमेव 

उत्खष्टव्यम्- इति ॥ 

कचिद्दिधानाच्च॥ १४॥ (यु०)॥ 

काचित् विधीयते,- “यदि सोमं न विन्देत् पूतीकानभिघुण- 

यात्- इति, यदि च प्रतिनिधिम् उपादाय प्रयोगः क्तेः 
स्यात्, न विधीयेत ! विधीयते तु, तस्त्नात् यच्च न विधीयते, 
न तच प्रतिनिधिः-डति॥ 



६६ त मोमांसा-दर्भन 

ख. आगमो वा चोदनाथाविशेषात् ॥ १५ ॥ (सि) ॥ 

भा. “चागमो वा' ्रतिनिधेयस्य द्रव्यस्य । कुतः? “चोद नाधा- 

विशेषात्, यजतिचोदनाचोदितो दि अथा न विशिष्यते 
त्रोतिभिर्नो वारव क्रियमाणः, यागश्च अवश्यकर््यो नित्येषु 
अनित्येषु च प्रारन्धेषु ॥ 

ख. नियमाः कचिद्िधिः ॥ १६॥ (य्०)॥ 

भा. अथ यदुक्त "कचित् विधानात्-इति। उचप्ते,-“निव- ¦ 
माथः कचित् विधिः, सोमाभावे बह्ष सदृशेष॒ भाक्तेष नियम 
क्रियते,-प्तोका एवाभिषोतव्या-इति। तस्यात् भतिनिधिम् 

उपादाय प्रयोगः कत्तव्यः- डति ॥ 

ख. तन्नित्यं तचिकौषोा हि ॥ १७॥ (° नि) 
भा. कथम् पुनरिदम् अवगम्यते,--नियमाथेमेव तद्वचनम् ?- 

इति। उच्पतेः-यतः म्ाक्नाः पूतीकाः। कथं चते भाप्ता? । 

° तचिकीषा हि, तत्र साटरश्यचिकीषा-इत्येतत् वच्यामः, 
तचचिकोषया च प्रानाः पूतीकाः। तस्मात् तन्नित्यं, वचनमेतत् 
नियमाय नित्यम्--डइति गम्यते॥ (६।३। ४ अ) ॥ 

दे वतामन्रक्रियाणामपचार प्रतिनिष्यभावाभिकरणम ॥ 

ख. न टेवताखिशब्दक्रियमन्याथसंयो गात् ॥ १८ ॥ 
(सि०)॥ 

भा. देवता “चाभ्चेयोष्छाकपालः- इत्येवमाद्याः, अन्रिः, (यत् 

आदवनोये जुति तेन सोग्स्य रभीष्टः ओतो भवति--इति । 
शब्दो (मव्रः) ˆ बद्धिदेवसदनं दामिः- इत्येवमादिः, क्रियाः 



& अध्याये २ पादः॥ ६६९. 

भा. “समिधो यजति, (तनूनपातं यजति-इत्येवमाद्याः। तच 

सन्देहः, दे वताग्रि-शब्द-क्रिया णाम् अपचारे प्रतिनिधिः उपा- 

देयः, उत न इति। किं भाषम् ?--पूवाधिकरणन्यायेन 
भतिनिधायान्यत्, रयोग; कत्तयः--इति। 

एवं भाप्ते ब्रूमः, “नः देवतात्रिशब्द्-क्रियाणाम् अपचारे 
प्रतिनिधिना भवितव्यम्-इति। कुतः ?। “अन्याधेसंयोगात्, 
भ्रतिनिधीयमानम् अन्यत् एतेभ्यः, अन्यच+ तेषामथं न 
शक्तयात् कतुम्। कञ्च तेषाम् अथंः?। देवता तावदुदेशेन 
अथे साधयति, अच्रिम् उद्दिश्य, अष्टाकपालः पौणेमास्या- 
ममावास्यायां च त्यजते। यच्च अन्येष हविःषु विदितं, न 
ततो दशेपूणेमासौ भवतः, तच अन्या उद्िश्यमाना न श्रताया 
उदहेश्याया अथ कुयात्, न दि अन्यस्याम् उद््श्यमानायां 

दशेपूणमासौ भवतः । तस्पात् न देवता मतिनिधीयते । 
तथा, (यत् अआदहवनोये जुकति--इलत्याहवनोयापचारे न 

अन्योभ्निः प्रतिनिधातव्यः, अन्यत् वा दू्यम्-इति। कुतः? 

` (अन्वाथेसंयोगात्”, भतिनिधोयमानम् आदहवनोयकायं न 
वत्तेते। कथम् ?। अट्टम् च्रादवनोयस्य कायम्, रा हवनीयस्य 
उपरि व्यज्यमाने यत् भवति, न तत् अन्यस्य उपरि; न दहि, 

यजतिशब्देन सामथ्यात् तत् गद्यते, यस्योपरि त्यज्यते, न 
हि, उपरि त्यज्यमानस्य देशः किञ्चित् उपकरोति- इति। 

तस्मात् न अश्रेः प्रतिनिधिः 

तथा, मच्रा पचारे न अन्यो मः प्रतिनिघोयते, मरस्य हि 
एतत् भयोजनम्, यत्, स्मारयति क्रियां साधनं वा, असति 
स्मरणे न क्रिया संवर्तेत, तत् अपचरिते मतरे यदि तस्यां 

* अन्यच दति पाठः कण्संन्पन्रवंखा० सा० पस्तकं मास्ति। 

† अपितमिति आण्सा०्यण०्पाठः॥ 



६६२ मोमांसा-दणने 

भा. अन्यं शब्दम् उच्चारयति+ पु प्रतोतिग्यं शब्दम् उच्चारयन्, न 

मा. (= । 

ख. 

भा, 

शब्दे नाथे प्रतीयात् ! अथ प्रतोतमपि पुनः म्रतिनिधिशब्दो- 

चारणेन प्रतीयात् (श््दात् मरतोतिं कुयात्), एवच्च मरतिनिधि- 
शब्दोचारणानुरोधोग्नथकः स्यात्; न हि, शब्देन म्रत्यापयि- 
तव्यम्- इति किञ्चित् प्रमाणमस्ति, यत् श्रस्ति, तत् विशेषेशैवा- 
नेन शब्देन बद्धिरादिना- इत्येवं, तदभावे श्ब्दान्तरानुरोधो- 

प्नथेकः स्यात्} तस्पात् न शव्द्स्य म्रतिनिधिः। 
क्रियापचारे न क्रियान्तरम्, “अन्याथसंयोगात्, समिद- 

यजिमन्तौ दभपूणेमासौ कत्ते्यौ, तौ अन्यस्यां क्रियमाणायां 
न तदन्तौ भवतः। तस्मात् क्रियायां न प्रतिनिधिः-डति॥ 

देवतायां च तद्थंत्वात् ॥ १९ ॥ (यु) ॥ 

देवतायाम् रपरो विशेषः, येन न प्रतिनिधोयते, देवता 

नाम, यदथं किञ्चित् चोद्यते, सा; अन्या तस्वाः स्थाने भति- 

निधोयमाना न देवता स्यात्, चोदिता हि देवता भवति, 

न चअरचोदिता, सम्बन्धिश्ब्द्ख एषः, या यदथ चोद्यते, सा 
तस्यैव देवता, न अन्यस्य; “देवता- इति सम्बन्धिशब्दो न 
जातिशब्दः तस्मादपि न देवतायाः मतिनिधिः- इति॥ 

(६ । २े।५अ०)॥ 

प्रतिषिद्धद्रव्यस्य प्रतिनिधिल्राभावाधिकरणम् ॥ 

प्रतिषिडं चाविशेषेण हि तच्छतिः ॥ २०॥ 

अथ यत् प्रतिषिद्धम्, “अयज्ञिया वै वरकाः कोद्रवाः, 

अयज्ञिया वे माषाः-इति, किं तत् अृतद्रव्यापचारे प्रति 

के पूरयितुमिति अधिकः पाठः का० क्रौर पु°॥ 



६ अध्याये २ पाद्ः॥ ६६२ 

भा. निधातव्यम्, उत न ?-इति। किं माक्षम् ?-प्रतिनिधेयम्-- ` 
इति, “च्ागमो वा चोद् नाथाविशेषात्" (६ ।२।९१५ ख०)-- 

इति। णवं प्रापे ब्रूमः, "प्रतिषिद्धं चः न म्रतिनिधातव्यम् 
-इति, अविशेषेण हि एतत् उचते न यज्ञाद्धा माषा. 
वरकाः कोद्रवाख्च-इति, यज्ञसम्बन्ध एषां प्रतिषिभ्यते। नैते 
यज्ञाङ्गभावं नेतव्याः- इति, प्रतिनिघधीयमानाख॒ अङ्गभावं 

नोता स्युः। तस्मात् न रते प्रतिनिधातव्याः-इति॥ (६। 

२।६ अश) ॥ 

खामिनः प्रतिनिध्यभावाधिकरणम् ॥ 

ख. तथा खामिनः फलसमवायात् फलस्य कम्मयोगि- 
त्वात् ॥ २१॥ 

भा. अश्निद्धोचादीनि कमाणि उदाद्रणं। तेषु खामिनि चप 
चरति सन्देहः, किम् अन्यः प्रतिनिधातब्यो न? इति, 
किं भराप्षम् १ प्रतिनिधातवयः-इति। बुत?। “च्रागमो वा 

चोदनाधाविशेषात्"-डइति। एवं मापते ब्रूमःः- “तथा खामिनः' 

स्यात्। कोग्थः?। न प्रतिनिधिः। कुतः ?। ˆफलसमवायात्", 
` योगो खत्यागेन त्विजः परिक्रीणोते, यञ स्वं प्रदेयं 

त्यजति, स खामो; यदि स प्रतिनिधीयते, खामिना यत् 

कत्तव्य, तत् सवं कुयात्, तत् सव कुवेन्, खाम्येव स्यात्, न 
म्रतिनिधिः; सण्व हि फलेन सम्बभ्यते। य उत्सं करोति, 
स॒ फलवान् भवति, तदुक्त“ शाखफलं मयोक्तारि” (२। ऽ । 

९८ ख०)-इति। तस्मात् न खामिनः पभ्रतिनिधिः-डइति॥ 

(६। २। ७ अ०)॥ 



६६४ मीमांसा-दणशेनं 

षू. 

भा. 

भा. 

सते कस्यचित् ख मिनाऽपचारे परतिनिध्यादानाधिकरणम् ॥ (सचन्यायः)।॥। ` 

व्कनां तु प्रटत्तेन्यमागमयेदवेगुग्छात् ॥ २२ ॥ 

सचाणि उदाहरण, “सप्नदश्ावराः सच्रमासीरन्-इति, 
तेषु कस्सिंखित् खामिनि अपचरति सन्देहः, किं तत्र अन्यः 
ग्रतिनिघातव्यः, उत न?-इति। किं प्राप्तम् ?-न खामिनः 

प्रतिनिधिः इति। णवं परापे ब्रमः, बहनां यजमानानां 
भरढत्ते कमणि, अपचरिते कस्मंखित् खामिनि अन्यमागमयेत्। 

कुतः?। एवम् अवेगुण्यं भवति- इति, खामिगता सप्तद शादि- 

सङ्घया तत्र अङ्ग, तया विना कमे विगुणं, तत्सम्पादनाय अन्यः 
अगमयितव्यः। 

“ननु खामिगता सह्खुया, न तु आगम्यमानः खामी- इति 
च्यामः; तेन अशक्येव सा सद्या उपादातुम्-इति। 

उचःते,--खामिगता न हि भविष्यति, नि सा शक्या कतुम् 
-इतिः इदं तु शकं कर्तम्, ये खामिनां पदाथः, ते इ 
सप्तद शावरेः कत्ैव्याः- इत्येतत् उपपादितं भविष्यति। तस्मात् 
भरतिनिधातव्यं तच-दइति॥ (६।३।८ अ०)॥ 

सचे प्रतिनिदितस्याखामिलाधिकरणएम् ॥ 

सः सखवामी स्यात् तत्संयो गात् ॥ २३ ॥ (पू०)॥ 

तस्धिन् आगम्यमाने इदानीं सन्दे हः, किम् असौ खामी, 
उत कर्मकरः ?-इति। किं भआप्नम्?-८स खामी स्यात्'। 
कस्मात् ?। ‹ तत्संयोगात्', तेन (खामित्वेन) संयोगः, यो हि 
असौ अआनोयते, स खामी क्रियते, खामिनि अपचरिते अन्यो 
यदि खामो क्रियते, ततः स प्रतिनिधिः छतो भवति। तस्मात् 

खामो-इति॥ 



₹ अध्याय र पादः ।। ६६५ 

ख. कमकरो वा तत्वात्+*॥ २४ ॥ (सि०)॥ 

भा. (कमकरो वा स॒ स्यात्। कुतः ?। “ग्तत्वात्, शतो हि 
असौ तैः शिष्टः खामिमिः प्रयुक्तः, परिक्रीयमाणो न खामी 
भवति, यः फलं प्राप्रोति, सः खामी, यः परस्योपकारे वत्तते, 
स कर्मकरः, नैव असौ फलं प्रारोति। कुतः?। यो हि 
च्रारभ्य परिसमापयति, स फलवान्, एष दि च्रास्याताधेः, 
स हि उपक्रमम्रषटति अरपवगेषयन्तम् आरद । “ननु तेभ्पि तच 

` विगुणं कुवेन्ति, सप्तदशानां खामिनामभावात्, तस्मात् तेण्पि 
न खामिनः, नो चेत् खामिनः, न फलं प्राञ्मवन्ति। उचते, 

न सक्षदशावराः फलसमवाये भवेयुः- इति शूयते, न सङ्खया 
फलपरिगरदे गुणभूता । किन्त द्द ?-पदाथंष्, सप्तद शावरेयाज- 
मानाः पदाथाः कत्तयाः- इति, ते च प्रतिनिद्धितेन क्रियन्ते, 
अफलत्वेःपिः च सत्यं सद्करुपं कतम् अन्यमानयन्ति। च्रानोय- 
मानस्य च न तेन प्रयोजनम् ॥ 

्. तस्यिंश्च फलदशनात् ॥ २५॥ (यु०) ॥ 

भा. ` (तस्मिं दिष्टां गतिं गते फलं दशेयति,- “यो दीचितानां 
प्रमोयेत अपि तस्य फलम्-इति। त्परात् कमकरः- इति ॥ 

, ` (€&।२।९अ०)॥ 

सचे प्रतिनिदितस्य यजमानधम्मर ्राद्दित्वाधिकररूम् | 

ख. स तङ्म्मरी स्यात् कम्परसंयोगात् ॥ २६ ॥ 

भा. बन्धूनां कस्मिंखित् अपचरिते प्रतिनिधेयोग्न्यः- इत्येतत् 

* क्रौतल्ःत् दूति काण क्री पु* पाठः| एवं परच॥ 
4 क 
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भा. समधिगतम् ; इदम् इदानीं त्र सन्दिग्धं किम् चसौ खामि- ` 

धमे स्यात्, उत ऋत्विग्धमेा ?। किं प्रासम् ?--त्विग्धमो । 
कुतः ?। परां हि स यजति, यञ पराथ यजति, स ऋत्विक् 
--इति। णवं मरि ब्रुमः,“ स तद्म स्यात् (खामिधमे) 
तस्य हि काय अयते, यख यस्य कायम अधितिष्ठति, स तद्धुमः 

सम्बध्यते, यथा खग्धमेः* खधितिरिति॥ (६।२।९० अ०) ॥ `. 

जतद्व्यापचारे तत्सटशसमैव प्रतिनिधिलाधिकरणम्॥ 

खः सामान्यं तचिकौ्षां दि ॥ २७॥ 
भा. अते द्रे च्रपचरति प्रतिनिधिम् उपादाय घ्रयोक्तवयम्- इति 

स्थितम्। तच सन्दे दः,ः--किं यत्किंचित् द्रव्यं उपादाय प्रयोगः 

क्त्यः, उत सद्रशम् ?- इ ति। किं प्राप्तम् ?- यत्किञ्चित् उपा- 

दाय-इति। णवं प्राते बूमः सामान्यं यत्र गद्यते, तत् 

उपादातव्यं सदरशम्-इति। कतः ?। सव हि आहछ्तिवचनाः 

शब्दाः, चाछतिञ् यद्यपि अङ्गभावेन अूयते, तथापि न साच्तात् 

तस्याः क्रियां प्रत्यङ्गभावः। यन्तु क्रियासाधनं द्रव्यमथद ज्गभृतं 
प्राप्त, तत् परिच्छिन्दतौ क्रियायां अङ्गभावं याति, व्क्तेख 

चाछलत्या विशेषाः परिच्छिद्यन्ते, ते विशेषा अङ्गभूताः, अथ 
तस्यां आछतावपचरितायाम् चअथप्रापतं द्रव्यं गृद्धीतव्यमेव, 
यस्मिं सदृशे गृद्धमाणे तेषां विशेषाणां केचित् संगीता 

भवन्ति, स॒ तच लाभो लभ्यते- इति, तत्सट़शं दव्यम् उपाद्ातद्यं 

भवति तद्मात् बोद्धौणाम् अपचारे नोवाराः म्रतिनिधेयाः 

--इति॥ (€।२।९९ अ०) ॥ 

* खवधम््मरिति का क्रौ° प° पाठः॥ 

+ यं कचित् प्रतिनिधिम् दति क° सं° प° पाठः। यत् किञ्चित् प्रतिनिधिमिति 
अआ सा०पुरपाठः॥ है 



६ अध्याये ₹ पादः ॥ ६६9 

ध ^ द्रव्यापचारे वैकल्यिकद्रव्यान्तरानुपादानाधिकरणम् ॥ 

ख. निर्दणात्त् विकल्पे यत्पर त्तम् ॥ २८ ॥ (सि०) ॥ 
भा. अस्ति ज्योतिष्टोमे पशुः अच्निषोमोयः, “यो दौीचितो यत् 

` अर्रोषोमीवं पसुमालभते--इति। तत्र अयते, “खादिरे पस्ुं 

बध्नाति पालाशे बभ्नाति रौह्ितके वभ्नाति-डइति। तच 
कदाचित् खददिरगुणके* प्रयोगे आरब्धे खदिरो विनष्टः, तच 
सन्दे हः, किं वैकर्पिकस्य उपादानम् उत खद्रसटृ शस्य ?-- 

दति। किं भाक्म् ?-वैकल्पिकस्य- इति। कुतः?। स दहि 
रुतः, खदिरसट्रशो न गूयते, तस्मात् वैकर्पिकस्य उपादानम् 
-्ति+: । 

एवं प्राप्ते ब्रूमः,“ विकरुपे यत् भरटत्तं, तत्सदृशम् उपादेयं, 

यत् भन्तं यस्खिन् प्रयोगे, तत् निदि, तत् अङ्गभूतं, वेकर्पिकम् 
अनङ्गम्। आथितखदिरे म्रयोगे। पलाशरौदितकावनङ्गमूतौ, 

तौ न शक्येते यदा खदिरः, तदा णव कतुम्, अशक्यं च 

अश्रुतं। तस्मात् आितखदिरे प्रयोगे इतरौ न उपादेयो, 
अनङ्गभूतत्वात् ; खदिरस्य स॒द्रश्म् अन्वेषितव्यम्- इति ॥ 

डः ॐ # ॥: 

ख. अशब्ट्मिति चेत्॥ २< ॥ (आ०)॥ 

भा. “इति चेत् पश्यसि,-खदि्रिसटरशम् उपादेयम्-इति, 

अशब्दमेवं छतं भवति। तद्मात् शब्द् वत्वात् वेकर्पिकम् 
उपादेयम् ॥ 

चः नानङ्गत्वात् ॥ ३० ॥ (आ० नि ०) ॥ 

भा. नैतदेवम्, चनङ्ग तद्िन् भयोगे वैकर्पिकं, अआरितखदिरो 

* खदिरगृणकन दति क० सं°्पु° एवं च्या० सा०प्० पाठः। 
† प्रभोगे इति कणं णवं आआ° सा पुस्तकं नाख्ि। 



{> मीमांसा-दणेने 

भा.दिस प्रयोगो, यो निदिं, तस्य निदेशात् इतरावश्रुतौ । 

भा. वी 

“ननु निद शाभाकेःङ्गभावविरोधः, तेन यतौ-इति। “किम् 
चतः?'। यद्येवम्, यदा उपात्तस्य अभावः, तदा अवणम्। 
नैतदेवं, नैमित्तिकं हि तथा रतिज्ञायेत, सति वचने निमित्त, 
असति खदिरे इतरौ अुतौ-डइति। तत्रकोदोषः?। स णव 

अपेच्ितोगनपेचितञख- इति विरोधो भवेत्, संखकाराख खदिरे 
कत्तव्याः, खदि रसद्रशे तदद्या गुद्धमाणे अतवुद्या छता भवन्ति, 
वेकर्पिकेन तु तेन असम्बद्धाः। तस्मात् उपात्तसद्रशो यादः 

-इति॥ (६।२।९२अ०)॥ 

पूतिकस् सामप्रतिनिधिलाधिकरणस् ॥ 

वचनाञ्चान्याव्यममावे तत्सामान्येन प्रतिनिधिर- 
भावादटितरस्य ॥ ३१ ॥ 

इदमामनन्ति, “यदि न रोमं विन्देत् पूतीकानभिषुएयात्- 

# 1 
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इति। तत्र खन्देदः,- किम् अयमभावे निमित्ते विधिः, उत ` 
प्रतिनिधिनियमः?-इति। किं प्राप्तम् ?-अभावे विधिः- 
इति। कुतः?। विधानात्, न दि प्रतिनिधि्विधीयते, साभ्य- 
सिद्धये साधनं खयमेवोपादीयते, इदं तु विधीयते, तत् ` 
करपान्तर पचे अथवत् भवति। तस्मात् न प्रतिनिधिः। 

इत्येवं रासे ब्रुमः,ः--प्रतिनिधिः' स्यात्। कुंतः?। विनष्टे 
दि साधने साध्यसिद्यथं साधनान्तरम् उपादीयते, अतस्य 

अभावात्। ननु अन्याव्याः पूतीकाः, अन्यद्धि सटशान्तर- 

मर्ति--डइति। तदुचयते,--' वचनात्ः-सदरशे मरि, बज्षु 
वा असटद्रेषु पूतोका चरपसटर शा नियम्यन्ते । कथम् ?। तद्धि 

* सति निभित्तवचने दति का० क्री पु०॥ 

† अच्रूतन सम्बद्धा इति क° सं° प्र एवं खा सार पु०॥ 



€ अध्याय द पादः ॥ ६द< 

भा. मक्रान्तं कमे आअवश्यंकत्तव्यं, तस्याम् अवस्थायाम् अन्तरेव 

ख. 

भा. 

, च. 

भा. 

वचनं प्रतिनिधेयं द्रव्यान्तरं प्राप्तमेव, प्राते वचनं न विधिः-- 
इति गम्यते ; भापतस्य अनुवादो भवितुमद्धति। ‹ किमथेम् 
अनुवादः {इति चेत्'। उचते, चरपसाद्रश्यम् अप्रास्, 
तदिधानाथेम् अनुवाद्ः। भ्रयोजनं पन्लोक्तं, प्रतिनिधिपत्ते 
सोमसद्रस्य उपादानं पूतीकविनाशओे, द्र्ान्तरविधौ पूतीक- 
सद्रशम् उपादेयम् ॥ (६।२।९२ अ°) ॥ 

प्रतिनिध्यपचार उपत्तद्रवयसदश्टस्य पुनः प्रतिनिधिलाधिकरणम् ॥ 

न प्रतिनिधौ समत्वात् ॥ ३२॥ 

ददं विचार्यते, शरुते द्रव्ये उपात्ते अपचरिते मतिनिधिम् 
उपादाय प्रयोगः प्राप्तः, यदा सोप्पि "विनष्टः म्रतिनिहितः, तदा 

किं भतिनिधिसदटरशम् उपादेयम्, उत उपात्तस्य विनष्टस्य ?- 

दति। किं भाषम् ?-मतिनिद्हिते विनष्टे तत्सदृशम् उपादेयं 

| पूर्वेन न्यायेन) णवं परान्ते ब्रमःः-“मतिनिधौः .न' स्यात 
भरतिनिधिः-इति। कतः ?। (समत्वात्, यथेव असौ एः 

भ्रतिनिहितः गतचिकोषया, न प्रतिनिधिचिकीषया; एवम 

अयमपि अ्चतचिकोषया, न म्रतिनिधिचिकोषया। तस्मात् न 

भरतिनिधिसटशम् उपादेयम् उपात्तनष्टस्य एव सद्र शोभ्न्वेषितयः 

-इति॥ (६।३।९४ अ०)॥ 

चुतस्यापि प्रतिनिधेरपचारो उपात्तसदश्स्य पुनः प्रतिनिधिलाधिकरणम् ॥ 

स्यात् खतिलक्षणे नियतत्वात् ॥ ३३ ॥ (पू०)॥ 

अथ ्युतिलच्तणे कथं ? यथा, यदि सोमं न विन्देत् पूतोकान् 
अभिषुणयात्-इति, पूतीकेषु विनष्टेषु पूतीकसट अम् उपा- 
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भा. देयम् उत सोमसट्रशम् ?-इति। किं भराप्तम्?-“स्यात् $ 

सुतिल चे". मरतिनिधौ भरतिनिधिसटरभस्य उपादानं कन्तेयम्, ` 
सोमाभावे पूतीकव्यक्तयो विदिताः, स चायं शृतः सोमाभावः। 
तद्धात् परूतीकब्यक्तय उपादेयाः- इति ॥ 

ख. न, तदीष्या डि ॥ ३४ ॥ (सि०)॥ 

भा. नेतदेवं, न हि पृतीकव्यक्तीनामोष्ठा, पूतोकेषु यत् सोम- 
सादृश्यं, तन्नियम्यते, तथा ह पूतीकविधानं दृष्टाथेम्, असद श- 
विधानेष्टृष्टं करप्येत ! अतो यस्मिन् तत् अपूतीकसट्रशेभ्पि द्रे 

भवति तत् ग्रहीतव्यं, न पूतीकसाट्रश्यमाद्वियेत-- इति ॥ (६ । 

२।९५ अ०)॥ | 

रुष्यापचारे ततप्रा्री तद्यैवोपादानाधिकरणम् ॥ 

ख. मुख्याधिगम मुख्यमागमो डि तद्भाषात् ॥ ३५॥ 

भा. अथ यत्र विनष्टे यते प्रतिनिधिम् उपादातुम्, मस्थितो 
मुखमेव उपलभते, ततर किं म्रतिनिधिमेव उपाद्टीत, उत तमेव 

मख्म् ?-दइति। किं तावत् भाप प्रतिनिधिः उपादातव्यः 

इति, एवंसद्कख्पितवानसौ प्रतिनिधिम् उपाददान एव सत्य- 

सद्धर्पो भवति। तस्मात् प्रतिनिधातव्म्-इति। णवं प्रापे 

ब्रमः,“ मुख्याधिगमे तमेव उपाददौोतः; अभावे ह शतस्य, 

अनुकरपः प्रतिनिधिः, सुते हि सकलाः व्यङ्गयः, प्रतिनिधौ 
विकलाः। अथ यदुक्तं सङ्कर्पभेद दोषः-इति, तेषु असो 

शिष्टविगदणायां वा॥ (६।२।९६ अ) ॥ 



ख. 

भ. 

इ अध्याये २ पादः ॥ ७९१. 

। ध ष = ~प 
भ्रतिनिधिनाः प्रारव्मे कम्पे ण शुतद्रव्यलामेऽपि प्रतिनिधिनेव समापनाधिकरणस् ॥। 

प्रटत्तेऽपीति चत्॥ ३६॥ (पू०)॥ 
अथ चर्निद्दोचादिषु कमख खृतद्रद्ापचारे प्रतिनिधौ उपने 

छतेषु केषुचित् संस्कारेषु यदि तदेव श्रुतम् उपलभ्येत, किं 
सतम् उपादीयेत, उत तेनेव प्रतिनिहितेन समापयितव्यम् ?-- 
इति पै किं प्राप्तम् ?--्तम् उपादीयेत प्रहत्ते्पि, तदुक्तम्, 
“आगमो हि तद्भावात्" इति) तस्यात् न प्रतिनिधातव्यम् 

--इति॥ 

भा 

ना. 

नानथकत्वात् ॥ ३७ ॥ (सि०) ॥ 

नैतदेवं, येन हि खदिराभावे कदरे पशुर्नियुक्तो भवति, अध 
खदिरम् उपलभते, प्रहत्तेण्य किं खदिरेण कुयात् ? अथाथं हि 

खदिरोपादानं न खदिरोपादानाथमेव। तस्मात् न तम् 
उपादीयेत ॥ (६ ।३।९७ अ०)॥ 

सत्यपि संस्कारयेग्येऽमुष्ये मुष्यसयैवो पादानाधिकरणम् । 

द्रव्यसंस्कारविरोपे द्रव्यं तदथत्वात् । ३८ ॥ 
प्रत्ते पसुकमणि, यूपकाले अस्ति मदत्कदरं द्रे तच्तणादि- 

संस्कार त्तमं, अस्ति खदिरद्रव्यम् अनेवज्ञातीयकं। तत्र किम् 
` उपादेयम् ?-इति। संस्कारा न परिलोष्स्यन्त- इति कद्र 

उपादीयेत- इति 

एवं मापे ब्रूमः,- “द्र्संस्कार विरोधे द्रं" प्रति चाद्भियेरन् 

न संसकारान्। कुतः ?। ˆ तदथत्वात्, संवारा छ दर्यं कमं- 
योग्यं कुबेन्ति ; तत्र संसकारपरिलोपे द्रव्यमपि तावत् गृद्धते, 
द्व्याभावेन द्रब्य, न संक्काराः, द्रव्यं तेषां दारं, वचनप्रामा- 
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भा. ण्यात्, तद्भावे नषटदारं न अपूव गच्छेयुः। तस्मात् खदिरम् 
उपादटोरन्-इति॥ (६।३।९८ अ°) ॥ 

प्रयोजनायेग्यस्य मुष्स्य सत्त्वेऽपि प्रतिनिध्यादानाधिकरणम् ॥ 

ख. अथद्रव्धविरोधेऽथोँ द्रव्याभावे तदुत्यत्तदरव्याणामर्थ- 
शेषत्वात् ॥ ३९ ॥ 

अस्ति यूपकाले खदिरलता पशोरमागरूभ्ये न समथः, 
कदरद्र्यं तु तत् समथं। ततर सन्दे हः,-- किम् उपादेयं 

खदिरद्रव्यम्, उत कदरद्र्यम्? इति। खदिरद्रयम्-डइति 
अद, तद्धि अतं, तत् उपाददानः शाखविद्धितं करोति, 
अतिनिधौ चश्र॒तकारी स्यात्। तस्म्रात् न अतिनिधातव्यम् 
-इति। णवं आपे ब्रूमःः-“चथंद्र्यविरोधे' अथे भ्रति 
अदत्त, तदथं हि द्रदयोपादानं नियोजनात्, चम्रागर्भ्यं 
पशोः भविष्यति- इति, न द्र्यमेव उपादौयेत- इति, कद्रम् 
उपाद्दानो दर्शति बाधते, चरथं तु अनुगृह्णाति, खदिर 
लताम् उपाद्दानः उभयं बाधते। तस्मात् कदरद्र्यम् उपा- 

देयम्, द्रव्याभावे हि तदृत्पत्तिः (मतिनिधेरूत्पत्तिः) उक्ता, 
दरद्याणि अथं भति शेषभूतानि ॥ (६।३।९९ अ०) ॥ 

प्रधाननिव्वोदकले अङ्गनिव्वोदापय्थेाप्स्यापि म॒ष्स्योपादानाधिकरणम् ॥ 

विधिरप्येकदे शे स्यात् ॥ ४० ॥ (पु०)॥ 

सन्ति ब्रीदयः, यावन्तो दयवदानमाचं निवत्तयन्ति, तथा 

सन्ति नोवाराः शेषकायाणाम् अपि पयाक्ताः, तत्र किम् 
उपादेयम् ?--इति। किं भराप्तम् ?-“चखपि' एकदेशे दयव- 

=. ? 



₹ अध्याये र पादः ॥ € ७ 

भा. टानमातेणपि निवेस्यैमाने प्रतिनिधिः उपादेयः। किंकारणम् ?। 
= € ५ तिभ विष्यति (4 

शंषकायाणां स॒म्पत्तिभविष्यति-इति॥ 

ख. अपि वाऽथस्य शक्यत्वात् रकदशेन निवत्ततार्था 
नामविभक्तत्वाद्णमाचमितर त्द् धत्वात् ॥ 8१॥ 
(सि०) ॥ 

भा. “अपि वा-इति पच्तवयाहत्तिः। “णएकदेशेन ब्रोदौणं 

प्रधानमात्रं निवेत्तयितव्यम्। कुतः ?। *अरथंस्य शक्यत्वात्", 
योभ्बाधा, येन कायं तत्तावत् निवत्ते, शेषकायाणि यदि 
न शक्यानि, न चअङ्गानुरोधेन प्रधानस्य गुणो बाधित्ः। 
तत् हि अङ्गं, यत् प्रधानस्य उपकरोति, न यत् अपकारे 
वत्तते। तच च शेषकायाणि क्रियमाणानि प्रधाने बीहित्वं 
गुणं विद्युः, त्रित्वं च प्रधाने सात्तादङ्गभूृतं अूयते,-- 
“ब्रोदिमियजेतः- इति । तस्मात् न तेषु अनुरोधः कायः, 
असति हिं अङ्गप्रधानविभागे एतत् एवं स्यात्, अस्ति हि 

असौ। तस्यात् न मरतिनिधिः-डइति। तथा च अन्या्थै- 
दशेनमपि भवति, (तदेव याट्रक् ताट्रक् होतव्यम् इति॥ 
(६।३।९९ अ०)॥ 

इति ओंशवरखामिनः छतो मोमांराभाष्ये षष्ठस्याध्यायस्य 
ततौयः पाद्ः॥ 



च्च. 

भा. 

भा. 

०४ 

षषे अध्याये चतुथः पादः॥ 

~|] ॐ|।।न् 

च्वत्तनारे पु नरवदानाथेम् प्रतिनिध्यादानाधिकरणम् ॥ 

शेषात् इवदाननाे स्वात्तदयत्वात् ॥ १॥ (पू०)॥ 
दर्शपूैमासयोः अूयते,-* यदान्रेयोग्टाकपालोग्मावास्यायां 

पौणमास्यां वाम्चु्रतो भवतिः इति। तत्र वदि वदान- 

माचम् उद्ुतं व्यापद्यते, किं शेषात् पुनरवदेयं, न?-इति 
भवति संशयः। किं भाप्तम् ?-“दयवदाननाओे' “शेषात्' एनरव- 
देयं। कुतः?। ‹तदथत्वात्, अश्रमं हि तद्धविः, चश्नये 
यागो निर्वत्तयितखयः- इति, तदवद्ाने विनष्टे यागः कत्तव्य 

एवावतिष्ठते, प्रयोजनं च यागेन । स च अाग्नेयेन क्रियमाणः 

स्तः एवाभिनिवेत्तितो भवति- इति किमिति न ज्रियेत। 
तस्यात् शेषात् अवदातव्यम् इति ॥ 

नि शाडान्यदागमयेत् ॥ २॥ (सिर) ॥ 
अथ “वा अनन्यत् हविः “च्रागमयेत्' न शेषात् अवदातव्यम्। 

कुतः ?। “निदंशात्, निदं शो दि भवति,- “मध्यात् पूैङ्गात् 
अवदेयम्- दति, द््वदानं च होमसम्बद्ं, ‹दयवदानं जुद्ोति' 

--इति, तत्र अन्यत् शिष्टं मध्यस्थ पूद्खंस्य विशेषणा । यच्च 
तद्धोमरसंयुक्तं तदिनष्ट, तच्छेषेण क्रियमाणममथयेनापूतद्चन च 
छतं स्यात्। “ननु अवत्ते यत् शिष्टं ततो मध्यात् पूाज्ञाच 
यरहीष्यते'। उच्यते, छत्दस्य यत् मध्यै पूं च तच्चोदितं, 
न इतरस्य । 
अथ वा ‹निहंशात्--इति, विने हि अन्यत् द्रवयं निदि 

भयते,“ यस्य सवौ णि वींषि नश्येयुः दुष्येयुवा अपद्वरयुवा 



& ध्याये ४ पादः ॥ ६७५ 

भा. च्राज्येन ता देवताः परिसद्भुयाय यजेरन्-इति विषो ना 

भा. 

आजं म्ाप्नम्। तेन न शेषात् अवदातव्यम्- इति। 
अपर अाह,-शेषनिहंशात्- इति, निदिभ्यते दि तच्छि्ट- 

मपरेभ्यः (शेषकार्य्य इति, तन्न उपपद्यते, न डि तानि 
शेषकाय्याणि हवींषि प्रयोजयन्ति, न च अनिटत्तभयोजनं 
हविरन्यत्र भ्रतिपाद्यम्। तस्मात् न अयमथः॥ (६।४। 
९ अ) ॥ 

= 

| खिटकदथेस्या वन्तस्य नागे ऽपुनरवदानाधिकरणम् ॥ 

अपिवा शेषभाजां स्यादिशिष्टकारणत्वात् ॥ ३॥ 

अध खिष्ट्लदथंमवत्तं यदि विनश्यति, तच विं शेषात् 

अवदेयम् उत न?-इति। किं माप्तम्?-पुनः शेषात् अव- 

देयम्-इति। कुतः?। न अचर छत्लस्य उत्तरा ङ्धाद् वदौयते*। 
कस्य तद्धि?। सन्निहितस्य, सति हि भ्रयोजने सन्निद्धितस्य 
अवदेयम्- इति, तस्मात् अवदोयमाने अतं छतं भवति। 
तस्मात् शेषात् अवदे यम्-इ ति। 

णवं भ्रानि बमः, “शेषभाजां स्यात् लोपः। कुतः?। 

° विशिष्टकारणत्वात्', विरिष्टं हि कारणं तस्य अवदाने, कथं 

प्रतिपाद्येत? इति; प्रतिपत्तिश्च विविक्तकरणेन उपकरोति, 
तस्य विविक्तकरणाय प्रतिपाद्यमानस्य नियमोग्यं खिषटजद्धोमेन 

प्रतिपादयितव्यः, तथा हि स॒ प्रतिपादितो भवति; स यदि 
दोमायोडतो विपद्येत, छते विवेके न पुनर हणं प्रयोजयेत्, 
प्रतिषाद्यमानख खिषटछद्खोमेन म्रतिपादयितव्यः- इति, म्रति- 

पाद्यमानाभावात् लोप णव खिष्ट्टतः स्यात्, प्रधाने छते शिष्टं 

* उत्तराद्च गद्यते इति आ० सा° प° पाठः॥ 
† तस्य इति क० सं°्पु०॥ 
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भा 

च्च. 

भा. 

भा. 

ष्ट. 

भा. 

सदंओेषकास्यैसाधारणम। तच एकस्य उड़तौ शिष्टम् अन्यच 

भ्रतिषाद्नीयम्॥ (६।४।२अ०)॥ 

टलविजामेव शषभच्तणाधिकरणम् ॥ 

0 न (4 य 

निद् शच्छेषभष्योऽन्येः प्रधानवत्॥ 8 ॥ (पू०)॥ 

स्तो दशपुणमासौ, तत्र त्ताः प्राश््ि-चत् द करण-शंयवाक- 

कालाः। तेष सन्देहः, किम् अन्ये एव तषां भच्तयितारः, 
उत अकरणगताः?इति। किं मराप्तम्?-^ओेषभन्तोगन्येः 

अभरकरणस्थेः कततेव्यः। कुतः ?। “ निदं शत्, निदिं्यन्ते हि 
अध्वयवाद्यः इडाभक्े, यजमानपञ्चमा इडां भच्तयन्ति-- 

इति, सततषु भच्तयितषु प्रापेषु परिसङ्धयानाथा निह शः क्रियते, 
-इडामेव एते भच्तयेयुः- इति, यथा “च्नेवोग्ाकपालः-- 

इति सवेस्मिन् अवयविनि यागानियने प्राप्ते दवदानमाचं 
यते, विधिव न, मराप्षत्वात्, न अनुवादोगनथंकत्वात्, परि- 
सह्या तु अथवच्वाय; एवमेषां परिसह्धया-इति। अपि च 
यदि प्रणता एव भकच्छयेयुः, च्रभ्वमेधे दोषः स्यात्, बह्त्वात् 

भक्तार्णा, भत्तयन्तो स्तिथेरन्॥ 

>( 

सव्व॑वा समवायाव्यात् ॥ ५॥ (सिर) ॥ 
266 > स् ० ९० 

“सदेवाः प्रतेरेव भच्येत, तद्धि भत्तणं पुरुषसंाराथ, 
पुरुषाः संस्छताः प्रचरिष्यन्ति इति। तेषु विनिगमनाया 
अभावात् यावन्तः मकरणे समवेताः, ते सतं भच्तयेयुरिति॥ 

निद शस्य गुणाथत्वम् ॥ & ॥ (आआ° नि° १म)॥ 
अथ यदुक्त,“ निद शात्- इति, गुणाः सः,- अन्ये क्म- 
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भा. करत्वात् एव प्राप्चाः, तत्र यजमानः तेषां पञ्चमो वचनात् 
निदिश्यते, तत्पराप्तपथं चेद् वचनम् ; ततो न परिसद्कया ॥ 

ख. प्रधाने ुतिलक्षणम् ॥ ७ ॥ (आ° नि०रय)॥ 
^ 

भा. यत्त दयवद्ानमातं प्रधाने निरिश्यते, तत् वचनप्रामाण्यात् 
परिसह्धयाना्ं, न हि तत्र कस्यचित् अपूवस्य विधिः, इह 

यजमानो विधीयते, विधिपरिसङ्का संशये विधिज्यायान्। तच 
खाथ शब्दः, परिसद्धुयायां जयो दोषाः, खां दानम्, चखाथै- 
परियः, म्राप्तवाधञच-इति। तस्मात् प्राणता एव भच्तयेयुः 

-इति॥ 

ख. अथवदिति चेत् ॥ ८॥ (जा०)॥ 

भा. अथ यदुक्तम्, अश्वमेधे विरोधः स्यात्, बह्नत्वात् भ्ताणाम् 
--डइति, तत्परि र्तयम्॥ 

ख न चोदनाविरोधात्॥<॥ (आ° नि” रय) ॥ 

भा. अश्वमेधे न रुव भत्तयिष्यन्ति, अथात् सुहं भज्ञयन्तोश्वमेधं 
न समापयेयुः, तत्र अश्वमेधश्तिः मरत्यच्ता, सा विरुध्यमाना 
चोद्कमराप्तं सवेभज्गणं बाधते, रतौ तु न विरोधः। तस्मात् 
सतं प्रता भच्तयेयुः- इति ॥ (६।४।२अ०) ॥ 

ॐ = => = = 

छख कद्श्भर् प्रायश्धित्तानुष्ठानाधिकरणम् ॥ 

ख. अथसमवायात्प्रायश्चित्तमेकदे शेऽपि ॥ १०॥ 
(सि ) ॥ 

भा. स्तो दशपूणेमासौ, तत्र आमनन्ति, “भिन्ने जृद्धोति, खनन 
जुद्धोति-इति। तत्र सन्देहः, किं रात्स्ने भिन्ने खनने च 
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भा. म्रायखित्तम्, उत णएकदेशेप्पि भिन्ने खन्ने च ?-इति। किं 

च्च. 

भा. 

पनः सवभिन्नम्, किम् एकदे शभिन्नम्?- इति, चूर्णोरतम् 
अयोग्यं प्रयोजनाय, छत्लमिन्नम् ; यत् शकले विगतेभ्यि 
भयोजनसमथेम्, तत् एकदेशभमिन्नम्-इति। किं मराश्षम् ?-- 
एकदे शमिन्नेणपि ‹“भायित्तम्'। कस्मात् ?। “चथ समवायात् 
समवेतं त्र भेदनम्, एकदेशभिन्नमपि भिन्नम् इति, एवं 

मरा निमित्ते नेमित्तिकं कत्तव्य भवति ॥ 

न त्वशेषे वैगण्यात्तदथं हि ॥ ११॥ (प्०)। 
द) 

तुशब्दः पत्तं चयावत्तयति। “नः 'अशेषे' भिन्ने मरायञ्चित्तं स्यात् 

विनष्टसंस्काराथं दि प्रायखित्तम्। कुतः ?। रतद्खेदनवता 
प्रयोजनमस्ति, न दोमेन, तेन संस्छतेन प्रयोगः करिण्यते- 

इति म्रायञित्तम् क्रियते, न च, तेन चर्णीरतेन भ्रयोगः 
शक्यते कतुम्। तस्पात् म्रायञ्धित्तम् अनथकम्। एकदे श- 
भिन्नेन तु संस्छतेन शक्यते म्योगः, तस्मात् एकदे शभिन्ने 
भ्रायसित्तम् स्यात्-डइति॥ 

ख. स्याद्वा प्रात्तनिमित्तत्वादतडम्भां नित्यसंयोगान्न हि 

भा. 

तस्य गुणार्थेनानित्यत्वात् ॥ १२॥ (उ ०) ॥ 
“स्यात् वा' प्रायित्तं, छत्लमिन्नेण्पि। कुतः ?। "प्राप्त 

निमित्तत्वात्, भ्राप्तं हि निमित्तं भेदनं, प्रापे च निमित्ते 

नेमित्तिकं कर्तयम्। यच्च उक्तं,--व्यापन्नसंसकाराथं भरायञित्तम 

- इति, न अयं तस्य धमः। कुतः ?। °नित्यसंयोगात्” 
नित्यवत् दोमः, अनित्यं हि भेदनं, न हि नित्यम् अनित्यस्य 

उपकत्तेम् चोद्यते, यदि नित्यं दश्पूणमासयोर ङ्गं नानित्यस्य 

उपकाराय। कतः?। कदाचित् अनित्यं नव स्यात्, तच 

कथं तस्य उपकारकं भवेत्?। तच को दोषः?। न शक्यं 



€ अध्याये ४ पाद्ः॥ &€७€ 

भा. नित्येन उपकक्तेम्, तेन * नित्यम् उपकुयात्-इति वचनं 

भा. 

प्रलाप एव। अथ नेमित्तिकं, न दोषो भवति। तस्मात् 

अस्मत्पच्त एव । अस्िन् पत्ते यदा भिन्नं, तदा दोमः, यदा 

भिन्नं, तदा नेव दोमो विधीयते; भवदीये पदे भवति 
दोषः, नित्यानित्ययोनास्ति सम्बन्धः-इति। तस्मात् भिन्न- 

माते म्रायसित्तम्- इति॥ 

गुणानाच्व पराथत्वादचनात् व्यपाश्रयः 
स्यात् ॥ ६२ ॥ (यु०)॥ 

असति वचने न गुणो गृणाया भवितुमदेति, प्रकरणएतः स्र 
्रधानाथम्, भिन्नमपि दोमो्पि, न च भिन्नम् यधारभावेन* 
उपदिश्यते, भिन्नस्य अाधारभावे हिन दोमान्तरं विधोयेत। 
मधानस्य एव हि तदा भिन्नो गुणः- दति गम्यते, तच 

अआहवनोयसंयोगो बाध्येत। “ वचनादिकरपः- इति चेत्। 

न, निमित्तत्वेन सम्भवात्, होमस्य च श्त्या विहितत्वात्, 
यदा होमो विधीयते, तदा यत्या, यदा भिन्नो गुणः, तदा 

च्च. 

भा. 

वाक्ेन। तस्मात् न च्ाधारो भिन्नः। ^यद्युचेरत,--निमित्त- 
पक्तेण्पि न होमान्तर, प्रहतस्पैव होमस्य निमित्तं विधीयेत- 
इति। तन्न, अनुपादौयमानं हि निमित्तम्-इत्युचते, यदि 
हि विधीयेत, निमित्तमेव तत् न स्यात्। यद् च यस्यापि 

निमित्तं सोग्पि उद्श्येत, तच इयोः उदिश्यमानयोः सम्बन्धः 

एव न स्यात्। न च, चर भेदनं कुयात्-इति विधोयते, 

भेदने निह ते यदन्यत् श्रयते, तद्विधीयते ॥ 

मेदाथमिति चेत्॥ १४॥ (आ) ॥ 
अथ उचेयत,-एवमुपायं तत्कपालं सन्धोयते, "गायत्रा 

* अ.धारत्वेन दूति का° क्रौरपु०॥ 
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भा. त्वा शताच्तरया सन्दधोत- इति तत्कपालं सन्दभ्याम्- इति, 

च्च. 

भा. 

ना. 

ना. 

तच व्च्यामः;-- 

शेषभूतत्वात् ॥ १५॥ (आ नि०)॥ 

न भेदनस्य शेषभूतं युज्यते, न तत् सन्धातुम् शक्ते होमेन 
मवरेणवा। गटदापि सन्धोयमानस्य भिन्नवदधिर्नैवापेयात् ॥ 

ह. € (व्व 

अनथकश्च सव्वनाशे स्यात् ॥ १६ ॥ (यु०)॥ 

^ सदं नाशे च श्रूयते,-“ भिन्नम् कपालमप्ठ॒ प्रवहन्ति- इति, 
तच अनथकः संस्कारः । “ननु तत उड्त्योषधायिष्यते'। न 
इति ब्रुमः, “अन्यत् उपद्धाति- इति डि आमनन्ति) 

>~ [| कि, ~ 9 

तस्मात् नेमित्तिकं कमाङ्गं भिन्ने जुद्ोतिः- इति॥ (६।४। 
४ अ०)॥ 

तामे सव्यैदादे प्रायधित्तानुष्टानाधिकरणम्। (चामेशटिन्यायः) । 

च्षामे तु सव्वेदाहे स्यादेकदेशस्यावजनीय- 
त्वात् ॥ १७ ॥ 

दशपूणेमासयोः श्रयते, चथ यस्य पुरोडाशौ च्ायतः तं 
यज्गं वरूणो गृह्णाति, यदा तद्धविः सन्तिष्ठेत अथ तदेव ह[वि- 

निवपेत्, यज्ञो दि यज्ञस्य प्रायञित्ति- इति। तच सन्दे दः, 

- किं स्व॑न्तामे प्रायित्तं, उत एकदेशे त्ताभे?- इति। किं 
मराप्तम् ?- प्राप्तनिमित्तत्वात् छत्स्ने वा एकदेशे वा। णवंप्राप्ते 

बूमः,---च्तामे तु सदा दे स्यात् इति। तुशब्दः पं यावत्त 
यति, च्तामे सदादे मायित्तं स्यात्। कुतः ?। “एकदे शस्य 

च्रवजजनोयत्वात्', न शक्यते एकदे शच्ामता वजयितुम्, नियत- 
मभ्रिसंयोगे दायस्य. खच्मा चरवयवाः यन्ते, त्नेष॒ च 



€ अध्याये ४ पाटः ॥ ६८९. 

भा. कपालेषु श्रधः पाकां पुरोडाशोग्धिश्रीयते, उपरि च चङ्गारा 

ः 

अभ्युद्धन्ते, तद वजनीयं, निमित्तत्वेनापि यमाणं नित्यमेव 

स्यात्। तत्र यस्य इति निनित्तश्रवणएम् विवच्छितं स्यात् । 

तस्मात् सवे च्तामे रायित्तम्- इति ॥ 

दशनादेकदेशे स्यात् ॥ १८ ॥ (अा०)॥ 

भा. न च एतदस्ति, स्वदादे प्राय्ित्तम्-इति, रकदेओे 

ख. 

भा. 

चायति, भवितुमदंति, निमित्तं दि उपसम्प्राघ्ं त्षाणं नाम, 
एकदे शच्ताणमपि च्तपणएमेव+, यदि तत्र न क्रियते, खतं न 
क्रियेत, न च एतत् -युक्तम्। अपि च दशयति, “यदा 
तद्धविः सन्तिषटेत, अथेतदेव ह विनिवेपेत्- इति, तेनेव हविषा 
संस्थानं दशयति, तत् सैत्ताणे न चरवकरुपते। तस्मात् एकदेशे 
एव चायति प्रायित्तम्-इति॥ | 

अन्येन वेतच्छास्तराद्धि कारणप्राप्तिः॥ १९ ॥ 
(आ० नि०)॥ 

वाशब्दः पत्तं व्यावत्तयति। `न च एतद् सिति,- यदुक्तम्,-- 
एकदेशेःपि च्षायति प्रायखित्तम्- इति, किन्त डि ?- रत्खछच्तामे 
एव प्रायञचित्त, उपसंप्रा्ं हि निमित्तं, यत् शोक्तं “प्रोडाशौ 
च्तायतः- इति, छत्रस्य च्तातिः न अवयवस्य, न च एकदेश 

च्तामे, तस्य अवजनीयत्वात्। चरथ यदुक्तं, च्तामेण हविषा 
समा्िट्रश्यते, “यदा तद्धविः सन्तिष्ठेत - इति ; उचयते, 
संस्थाने निमित्ते प्रायखित्तं, यदाप्यन्येनापि इविषा तत् 

संस्थाप्यते, तदापि प्राय खित्तम्- इति न ट्षः॥ 

* कत्सचा णपि च्षाणमेवेत्यधिकः का० क्रौ ° पुस्कस्थःपाडऽत्र न सङ्गच्छते । 

"द +. 



ह्र् मोमांसा-दणशने 

ख.  तङधविःशब्दानेति चेत् ॥ २०॥ (आ०;॥ 

भा. एवं (चेत्' उचते, अन्येन हविषा यदा संस्थाप्यते- इति, 

नैवं, ˆ तङ्खविःश्ब्दात्, तद विःशब्दोप्च भवति, “यदा तत् हविः. 
सन्तिटित- इति; अचर अन्येन इविषा संस्थाप्यमाने तङ्विः- 

शब्दो न अवकरपेत- इति ॥ 

ख. स्यादन्धायत्वादिज्यागामी* हविः शब्दः तल्धिङ्ग- 
संयोगात् ॥ २१॥ (रा नि०)।॥ 

भा. स्यात् “इज्यागामो इविःशब्द्ः' "तद्धविः खन्तिष्टेत' (तद्धविष्क 

कम सन्तिष्ठेत) - इति। “ननु मुख्याभावे गौणो गृद्ते, न 
न्यथा-इति। उच्रते, मुख्याभाव एव अयम्। कथं ?। यदा 

सन्तिष्ठेत, तत् कम तेन ह विघेति वाक्यभ्भिद्येत ! अवाचकं च 
स्यात्! कमव द्ध सन्तिष्ठते, न हविः, तेन निमित्तम्, “ तत् 
हविः'- इत्यनुवादः । “अनुवाद चेत् अन्य विष्केण्यि कमणि 

संस्थिते प्रायखित्तम्- इति गम्यते। "कथं पुनद वःशब्दः 
कमेण वर्तते ?- इ।त । (तल्लिङ्गसं योगात्, इ विःसम्बद्खं कमं 

ह विःशब्टे न ह विःसम्बन्धात्! अवगम्यते, यथा भ्रसद्यकारितया 

दे वद् त्तसम्बद्धया लच्यते सिंहः, एवं हविषापि कमं लच्यते । 

तस्मात् छत्लच्छामे प्रायखित्तम्-इति॥ (€।४।५अ०) ॥ 

 एकडविरात्तःवपि पञ्चश्रावनिव्वौपाधिकरणम् ॥ 

ख. यथाञ्तोति चत् ॥ २२॥ (पृ०)॥ 
च €^ € = € = श भा. “दृशपृणमासाभ्यां ख्गकामो यजेत" इति अयते, तच 

+ अन्यायलात् इति का० क्रो ° पुस्तकं नास्ति । 
† दविःषु एव बुद्धिसम्बन्धात् इति अ° सा° पर पाठः। 



₹ अध्याये ४ पाद्ः॥ (3 

भा. इदमस्ति वचनं, “यस्य उभयं इविरार्तिमाच्छेत् रेन्ं पञ्च 

भा. 

शरावमोदनं निवपेत्-इति। तत्र सन्दे हः,- किम् उभय- 
स्न् चत्त पञ्चशरावो निवैप्नयः, उत चअन्यतरस्िन् ?-- 
द्रति। किं प्राप्तम् ?-'इति चेत् पश्यसि, एवज्ञातोयके 
एकस्तिन्।- इति । 

तच बूमः, उभयोः- इति। कुंतः?। “यधाश्र॒ति' भवितु- 
महेति, यत् यत् शूयते, तत् अवगम्यते, उभयो खाता यते, 
खूयमाणं च विवक्ितुम् न्याय्यम्, इतरथा यावदेव हविः 

इति तावदेव उभयं हविः- इति स्यात्। तद्त् उभयो- 
रात्यां पञ्चशरावः-इ(ति॥ 

- न तज्लछणत्वादु पपातो हि कारणम् ॥ २२ ॥ (सि०)॥ 

नैतदेवं, “उपपातो हिः आर्तिसम्बद्धं द्रव्यं, तत् “कारणं, 
तस्य लच्षणं ह विरात्तिः, तत् अस्तं समस्तं च निमित्त, न हि 
उभयशब्देन शव्यं विशि्टुम्, विशिष्यमाणे हि वाक्यभ्भिदयेत, 

हविषः खत्ता पञ्चशरावः, स च उभयस्य इ विषः- इति। 

"अअ, यदि विशेषणं न श्ठष्यते, हविषापि ते विशेषणं 

न प्राप्रोति। तदभिधोयते,- शटष्यामदे हविषा विशेषणम्, 
अरविशेष्यमाणे्नथेकं स्यात्, ˆ यस्य चात्ति माच्केत्- इत्यविशेषे 

यत्किच्चित्- इति गम्यते, तच सवेस्य एव किञ्चित् अआर््ति- 
स्टच्छति, अन्ततखरितं निमिषितं चिन्तितम् इति, तच 
“यस्यः इति निमित्तवचनं नित्यमनुषपन्नं गम्यते। तस्पात् 
अवश्यम त्ति विशेट्ा, सा च विषा विशिष्यते, तथा हविः 

* उभयस्येति का० क्रौ० पण पाठः| 

† “ एवञ्जञातौयके कस्याच्याभिति' दति पाठः कण्सं°्प० रवंखा० सा० प° पाठः। 

‡ अविशषात् यत्किञचिदिति गम्यत दति का० क्रौ० पण पाठः। 

§ बिन्तितिमिति का० क्रौ° पस्तके नास्ि। 



इर मीमांसा-दंने 

भा. चार्तिसम्बन्धनिटंत्तिनिमित्तं पञ्चशरावस्य ; शक्रोति दि अत्या 
तं सम्बन्धं वक्तुम्। ह विरुभय सम्बन्धं तु वाव्येन ब्रूयात्, दुव्वेलं 
च वाक्ये खतेः। 

°नन ह विरात्तिसम्बन्धोणपि वाक्येन एव'। उचते, श्रात्ति- 

निद्टत्तिरपि तत्र गम्यत, सा. च अत्या, विरुभयसम्बन्धेरत्यन्तं 
तिरवद्धीयते। तस्मात् न तत्सम्बन्धो निवेत्येमानो नि- 
हि श्यते-इति। “कथं तदि उभय शब्दः ?"। “उभयम्-इति ` 
नित्यानुवादः, एकस्मिन चप्यात्त अपरस्मिन् अपि। तस्मा दुत्त 
° यस्य उभयं ह विरात्तिमाच्छत्--इति। 

'अथ कस्मात् न पददयविशिष्टा आआान्तिनिमित्तं भरतीयते ?-- 
इति, यस्य उभयगुणएविश्शष्टं हविरानिमाच्छत्-इतिः। अच 
उचते, कथं तावत् भवान् मन्यते; विशिष्टेन चर्थन विशिष्टा 
्यात्तिनिमित्तम् ?-इति। “अद, विशिष्टाथेस्य सन्निधानात् 
वि{शोम्धा आत्तिसन्निद्ितः"। किं पुनः स्यात् यद्येवं भवेत् ?। 

नतत उभयविशि्टा चात्तिनिमित्तम्-इति गम्यते'। चच 
उचते, इदं तावत् देवानाम्मियः प्रष्टव्यः, यस्यापि डि 

विञिद्याथेः चात्तिसन्नि्ितो भवति, कि तस्याविशिष्टो दण्डैः 
पराएद्यते ?। (किम् अतो यन्न पराणद्यते ?। एतदतो भवति, 
अविशिषटगताप्यार्तिनिमित्तं पञ्चशरावस्य भवति। “ ननु उभय- 

शब्दो . ह विविशेचयतिः। न, हविःशब्दे नासम्बध्यमानः तन्न 
शक्रोति विशेष्टम्। ‹“ओनन्तयात् सम्भंत्स्यते तद्धिः। तथापि 
न समथः, न हि असौ निहत्तिं प्रयोजयति । 

अह, विशेषवचनत्वात् तन्निवत्तको भविष्यति; यथा 

स्मुक्ता गौरानोयताम्- इति, न, एवम् अभिदिते कष्णाम् 
नयन्ति, सुक्तशब्दः एनां गां छण्णादिभ्यो निवत्तेयतिः। 
उचते, {वषम उपन्यासः, न तत्र गवाक्लत्या द्रव्यं लच्तयित्वा, 

तस्वानयनम् उचते, तत्रापि चेदेवम् अभविष्यत्, नैव एनां 

१ 



९ खध्याये भ्पाङ्ः॥ ६८५ 

भा. खुकषशब्दो* वशे च्यत, उभयविशेषणविरिष्टं तु तच अनयन 
अधानम् उचते, इह पुनरात्तिद्धविद्ठलच्िते द्रे पञ्चशरावः। 
“किं पुनः कारणम्, मधानभूते च्रास्याताथं संत्य विेषणं 
भवति, पराथ युनवियुज्य ?-दरति'। उचयते, प्रधानभूते 
श्राङृतिगृणो वा तत्सम्बन्धाथेम् उचयते, तच उभय विशेषण- 
विशिष्टः एकस्मात् वाक्यात् अवगम्यते, तदिशिष्टं च छत्वा छती 

भवति, अन्यतरविशि्टं कुवन् अश्र॒तं कुयात्, यत्र पुनराछति- 
लच्िते द्रव्ये चस्याताथैः कीत्यैते, तच सरतष्वेव तज्जातीयेषु 
उक्तो भवति, न तच'एकख्िन् निटेत्ते छतं† मन्येत, च्रपरस्धिन् 
चपि हि ्रातिलच्िते तत् उक्तमेव, तत्र उक्तम् अप्रतिषिङ्खं च 
किमिति न क्रियेत? आख्याता पुनः प्रधाने न तस्य च्राङति- 
लच्ितेन सम्बन्धः, त्च तदाछलतिकान्तरे अनुषसंह्ियमाणेण्पि 

छतमेव प्रधानं, सगुणं च भधानं भवति, न च किञ्चित् अतं 
दीयेतेति, तस्मात् तच विशेषणं युक्तः नतु इह तथा, इद द्ि 
“ह विराहछतिकस्य द्रस्य चातता पञ्चशरावः'- इत्युक्त, तन्न 
शक्यं विशेषवचनेन प्रतिषेधावाचकेन निवतयितुम्। 

अपि च उभय शब्दे हविषा सम्बध्यमानेण्पि नेव उभयविशिष्टा 

अत्तिः प्रतीयते । “किंकारणं ?। विषा उभय शब्दः सभ्बध्यते, न 
“चअात्तिमाच्छत्- इत्यनेन पदेन, तच सन्निहितेग्पि उभयशब्दे 
हविःशब्दस्य यावानधः, तावतेवात्तिः सम्बध्यते, अविशिष्ट तच 

श्रधेः। तस्मात् न उभयविशिष्टा च्रात्तिनिमित्तम्-डइति। 
"अथ आच्या ययविभक्तियोगात् उभयशब्दस्य, उभयविशिष्टा 

` आ्तिः-इत्युचते'। तन्न, विभक्तिसंयोगो द्ध दविविंशेषणम 
उभयशब्द्ं शक्नुयात् कतुम्, समभिव्याहारात्, न चास्तिविशेबणं, 
न हि, अस्य आच्या इवि्विशिष्टस्य समभिव्याद्ारोगस्ति। 

* अश्क्तशब्टादिति अधिकः पाठः अ० सा° पु. 

†+ छती दति खा० सा° पु पाठः। 



६८६ मोमांसा-द्भेनं 

भा. अथ उचते,-असत्यपि समभिव्याद्ारे श्रात्तिशब्द्सन्नि- 
धानात् तदिशिष्ेवार्चिः मत्येष्यतेः- इति। तन्न, असत्यां 
द्धि ्ाकाङ्कार्यां सन्निधानम् अकारणं भवति, यथा भाया 
राज्ञः, पुरुषो दे वदत्तस्य-इति। “एकवाक्यगतत्वात् तदिरशिष्टं 

गम्यते इति चेत्'। नैतदेवम्, एकस्मिन् अपि वाक्ये तदवयव- 
भूतस्य अनपेच्ितस्य नैव भवति सम्बन्धः, यथा, अश्वेन ब्रजति 
अ्वेतेन पटेन आठतः- डति, न अनपेच्तितस्य अश्वस्य अवेत्य 

विशेषणं भवति। 

"अय उचते, अत्ति विशिष्टेन हविषा उभयस्य सम्बन्धः'- 

इति। तदपि नोपपद्यते;,न डि अतिमाच्छत्- इति वि- 

विशेषणत्वेन उपादीयते, किन्ति ?- पञ्चशरावस्य निमित्त- 
त्वेन, हविरात्तः उभय-पञ्चशरावस्म्बन्धे यौगपद्येन अभ्युप. 

गम्यमाने वाक्यम्मिद्येत। 

“अथ हविः आल्तिलल्ितेन सम्बडुं, " आच्छत्- इति पनः 

हविविश्िन उभयशब्देन सम्बध्येतः। तथापि वाक्वम्िदयेत। 

तस्मात् न उभयविशिष्टा आात्तिनिमित्तम्। 
. ओद, यथेव आस्याताथेप्राधान्ये उभयविशिष्टा उचयते- 

तिन अन्यतरविशिष्टा निमित्तम् गम्यते, एवम् इतरस्मिन् 

मपि पत्ते उभयविशेषणविश्छा सा उचमते- इति यद्यपिस्वेन 

अत्मनाम्विश्िषटा, तथापि अन्यतरविश्ष्टा भवन्ती न निमित्तं 

भवितमददति- इति, को. विशेषः ?-इति। तदभिधीयते, 

मत्प्र्ते उपादेयत्वेन विशेषणदयं, त्वत्पच्ते पनलेच्तएत्वेन। 

“चाद, किम् अतः, यत् ल्तणएत्वेन ?'। उचते, एतत् अतो 
भवति, द विराछत्या ल चयते द्रव्य, तस्व किञ्चित् वक्तयम्- इति 

तत् अलत्तितम् उचपमानं न विज्ञायेत कस्य स्यात् ?- इतिः 

अथ वा स्वस्यैव द्रखस्य- इति गम्येत ; तस्मिन् उभयस्िन् 

्प्यविशि्े सुति तस्य श्राखरयं ल चयितुम् हविराङ्तिः उचते, 



ई ध्याये ४ पाट् ॥ ६८७ 

भा. तच दयमापतति, यत् इविराछतिकं तद्ात्तम्-- इति, यद्वा यत् 
इविराज्तिकं, तदुभयम्- इति, यदि तावत् यत् हविराछतिकं 
तदात्तम्-इत्यपेच्यते ततो इविराछतिकम् उभयम -अनलनेयं 

वा आत्तं निमित्तम् गम्यते। अथ यत् हविराछ्लतिकं तत् 

उभयम्- इति ततो न च्रात्तिदवषा विेष्यते। हविषा 
अरविशिष्यमाणायाम् चार्ता उभयशब्दो इविविशेचयति- इति 
नेतत अवकरपते। (कथम् ?-इति। एवं किल विशेष्येत, 
यत् विराछ्लतिकम् उभयम्- इति, तत्र पुनवक्तयम्, यत् 

विराञ्लतिकम् उभयं, तचेद्ात्तम्- इति, कथं तेन [विश्न 

चात्ति सम्बध्येत ?- इति, न पुनः उभयदविःशन्दौ च चात्ति- . 

विशेषणाथम् उच्वाययाताम्। अथ पनरुचारणं न क्रियते, तथा 
यद्यपि विःशब्दः तवरेण अआत्युभयाययलक्णाथं न उच्चायत, 

 अविशि्टम् ्ात्तलच्चणं स्यात्, अविशि्टम् उभयस्य; विरिष्टे 
इष्टे पनरदारणं कत्तयम्, तच वाक्यभेद्ः । 

एवम् उभयशब्टो यदि आच्छतिना सम्बध्येत न इविर्िशि्टं 
स्यात्, तच अविशिष्टस्य हविष आआत्तिनिमित्तम्, स्यात्। अथ 
हविःशब्देन सम्बध्येत, पनरात्तिसम्बन्धाथ इविःशब्द्सह्ितम् 

उच्चायत, तच्धेतत्- इति वा सवेनाग्ना निर्दिश्येत, तत्र स 
एव वाक्वभेद्ः। 

उपादेयत्वे पुनने अन्योन्य विशेषणत्वेन प्रयोजनं ; इयमपि 
अरातिं विशेष्टुम् उच्चायत, त्र न अन्यतरविशिष्टा आरि 
निमित्तम् भविष्यति; लत्तणएत्वे तु अन्यतरवि।शष्टा भवति ` 
-इल्येष विशेषः। अपि च, सैस्येव पदस्य पदान्तरसम्बन्धे 

सति च, शब्दादृते त॒तीयेन पदेन सत्यां गतौ सन्निद्धितेनापि 
सम्बन्धो न युक्तः, न हि भवति, “भाया राज्ञः पुरुषो दे वद्त्तस्य' 
इत्यत्र. राजा पुरुष विशेषणम्, असत्यान्त॒ गतौ उपादेयस्य 
अनेकस्यापि प्रधानेन सम्बन्धोग्वकरपते वअर्वहतेनापि ; वयव- 



हट्टः | मोमांसा-र्भने 

भा. 

भा. 

च्च. 

भा. 

धानात् च्र्थो बलीयान्-इति, लच्तणत्वे तु, लच्तणदयसन्नि- 
पातेग्वश्यं देयेग्न्यतम द्रन् वदतो गणो वा दातव्यो भवति॥ 
(६ 1४।६अ०)॥ 

 डदामाभिषवोभयकन्नैरोव भच्तणाधथिकरणम ।। 

होमाभिषवभक्षणं च तदत् ॥ २४ ॥ (प०)॥ 

ज्योतिष्टोमे यते, -' ह विधाने ग्रावभिरभिषुत्यादवनीये 
त्वा प्रत्यञ्चः परेत्य सदसि भक्तान् भत्तयन्ति--इति। तच 

अन्येन वचनेन अभिषव उक्तः, यजतिना दोमः,-तौ तावत् न 
विधीयते, न च तयोः क्रमः, अथात् एव हि स प्राप्तः; तस्मात् 
एककतेकं होमाभिषवाभ्यां भच्तणं विधीयते,-अभिषवे इते 
होमे च तत्कतुभिः भच्तणं कत्तेयम्-इति। तच एष सन्दे हः, 
किम् उभयं यः कुयात् स एव भक्तयेत्, उत अन्यतरेणापि 
भत्तणम् ?-इति। किं प्राप्तम्?-“होमामिषवभच्तणं च तदत्, 
तदेव स्यात्, यदद्धविष आतिः। कथं ?। नैतदेवम् सम्बभ्यते, 
अभिषुत्य ततो त्वा ततो भक्तयेत्- इति, न अनेन 

अभिषवस्य होमस्य च क्रमः कोत्येते, अभिषुत्य ये जुति, ते 
भच्तयन्ति-- डति, वाक्यं दि एवम्भिदेत,- अभिषुत्य भच्तयन्ति, 

त्वा भक्तयन्ति-इति। तस्मात् हदोमाभिषवयोः परस्परेण 

सम्बन्धो नास्ति इति एकेनापि भज्ञणं सम्बध्यत, अपरेणापि, 

च्भिषलत्य भच्तयन्ति.-इति। त््ात् चरन्यतरेण निसित्तेन 
भक्तणं भवति--इति ॥ 

उभाभ्यां वा न हि तयोडम्पमशस्त्रम्॥ २५॥ (सिर) ॥ 

उभाभ्यां वा निमित्ताभ्यां भत्तयेत्, न भच्तणं दोमाभिषवयो 
न्न 

+ अत्र ˆ तवा भक्तयन्ति' दति अधिकः पाठः अआ. सा° पर 



९ ध्याये ४ पादः ॥ ६८्< 

भा.मा विधोयते, किं दि स्यात् वदि तयोर्धमा विधोयेत ? 
होमाभिषवौ म्रधानम्- इति भत्तणं गुणः प्रति-प्रधानं भिद्येत! 
अथ पुनः उभाभ्यां निमित्ताभ्यां नच्तणं विधीयते, तख्िन् 
विदिते एकोर्म्धो विदितो भवति, तेनैकं वाक्धं, तदेतावति 
पयवसितं भवति, अभिषुत्य त्वा भच्तयन्ति-इति। तत्र 

एतद्वान्तरं वाकं, ˆ ङत्वा भच्तयन्ति- इति, न च मद्ावाक्ये 

सति अवान्तरवाक्यं प्रमाणं भवति, पदान्तरस्य बाधनात्, यथा, 

ˆ नोद्यन्तमा दित्यमीचेत- इति प्रतिषेधो गम्यते मद्धावाक्यात्, 

्रवान्तरवबाक्यात् ईच्तएविधानम्। . तस्मात् अन्यतरनिमित्त 

भच्तणम् चर्त, महावाक्यात् इदम् अवगम्यते, दे निमित्ते 
भच्छणस्य- इति ; भच्तणं च अन्यथा कुवन् अतं परित्यजेत् 
तस्मात् उभाग्यां भत्तएम्-इ ति ॥ (€ । ४ । ७ अ) ॥ 

पुनरा्रानं प्रति वन्धनु गमद्रयस्य निभित्तताधिकरणम् ॥ 

द. पृनराधंयमोदनवत्॥ २६ ॥ (पू०)॥ 
भा. अच्रिद्दोत्रे अयते,“ यस्योभावनुगतावद्मो अभिनिश्लोचेत्, 

यस्य वाभ्भ्युद्यात् पुनराधेयमेव तस्य प्रायखित्तिः+ इति; 

तत्र सन्देहः, किम् अन्यतरानुगमने पुनराधेयम्, उत उभया- 
नुगमने ?- इति । किं प्राप्तम् ?--“ पुनराधेयमोद् नवत्, स्यात्, 

यथा प्ञ्चशरावोण्न्यतरस्य आत्ता भवनि, एवं पुनराधेयम् 
अन्यतरानुगमने भवितुमद्ति, वाक्यभेदम्रसङ्गात्-इति, यथा 
इह यच्ये, इद सुतं करिष्यामि--इत्येवमेवाभिसम्बन्धः। 
-इति॥ | 

* ्वनोयगाद पत्या वुभावग्रौ यन गतो नष्टा यद् भवतस्तदा स्दयग्येस्य अस्तमय उदया 

वा यदि भवेत् तदा पनर धेयं काय्थेमित्यथं दति माधवः । 

† इत्वं नमेव तत् समिन्धत दृति का० क्रौ० प पाठः| 
4 प 



६८० मोमांसा-दशने 

ख द्रव्योत्यत्तेवांभयोः स्यात् ॥ २७ ॥ (सि०)॥ 

भा. दर्ये विनष्टे तस्यैव द्रस्य उत्पत्तिरच प्रायतत, तस्य 

द्रष्टं मयोजनं, कथं द्रव्यं भवेत् ?- इति पुनराधानं क्रियते ; 
तच एष धमा,--दावग्रो सद उत्पद्येते, न पथ्ञोन ; तच, 
अन्यतरानुगमने न शक्यते एक चाधातुम्, विगुणं स्यात् । 
अथ दितोयमप्यादधोत'। स यदि तावदाइहवनोवः, त्र 

्ाहवनोयो्न्यो दोमाथा विद्यते एव- इति न स होमाय 
स्यात्। यख दोमाथेम् उत्पाद्यते स चअाहवनीयः, यत एष 

संस्वार शब्दः, संखकारशब्ट्सख एकेनापि संक्कारेण विना न 

भवति, एषोः्पि च संस्कारः, यत् दोमाथंता, “यत् आहवनीये 
जुदोति-इति श्रूयते, तत् एकस्मिन् अनुगते, एकस्मिन् 
श्राधोयमाने वेगुण्यं, दयोरपि हि वैगुण्यमेव । तस्मात् न 
एकस्मिन् अनुगते पुनराधेयम् अशक्यत्वात्- डति ॥ (६ ।४। 
८ ०) ॥ 

पञ्चशरावनिवोपस्य कम्मन्तरताधिकरणम् ॥ 

ख. पच्च शरावस्त् द्रव्यश्रुतेः प्रतिनिधिः 
स्यात् ॥ र८ ॥ (पृ०)॥ 

भा. दशैपूणेमासयोः. अूयते,- “यस्य उभयं इहविरात्तिमाच्छत् 
रेन पञशरावमोदनं निवपेत्- इति। तच सन्देहः, किं 

हविषि चत्त पञ्चशरावः प्रतिनिधिः, उत निमित्ते कमेन्तरम्? 
-डइति। “कथं प्रतिनिधिः, कथं कमन्तरम् ?-इति। यद्येवम् 
अमिसम्बन्धो भवति,-पञ्चशरावं निवपेत् (कुयात्)- इति, 

४ 

*#* लस्या इति कण सं प०॥ 



९ ध्याये ४ पादः॥ । ९९९ 

भा. ततः सान्नाय्यस्य काय्य पञ्चशरावः प्रतिनिधिः--दूति; अथ 
न पञ्चशरावो निवेपतिना, किन्तु देवतया सम्बभ्यते* पञ्च- 
शरावम् एेनदं कय त्-इ ति, ततो निमित्ते यजति विधीयते । 

किं तावत् प्राप्तम् ?--“ पञ्चशरावस्तु दूव्यश्चतेः प्रतिनिधिः 

स्यात्, “पञ्चशरावः सान्नाय्यस्य “प्रतिनिधिः। कृतः?। 

“दरव्य्तेः', द्रद्यस्य निवापे वणं, न इन्दरसम्बन्धः। कुतः?। 

णवं निवैापविधिभेविष्यति, तत्र ्तिविधायिका, इतरथा 
दरयदेवतासम्बन्धे वाक्छं॒स्यात्, तच्च दुबेलं श्तेः। तस्मात् 
प्रतिनिधिः डइति॥ 

ख. चोदना वा द्रव्यद्वताविधिरवाच्ये 
हि ॥ २८ ॥ (सि०)॥ 

भा. निमित्ते वा यजतिः कमोान्तरं, ' दरव्यदेवताविधिः'; द्य 

देवतम् इह श्रयते,--“पञ्चशरावम् रन्द्र कुयात्-इति, 
इतरथा हि “रेन्रम्- इति प्रमादपाटोग्वगम्येत! टेन्धमाद्े- 
द्यवा अवथाथानुवादः “रेन्रम्- इति स्यात्! “अवाचेय 
द्िःते देवते, रेन्रश्ब्दयेन इन्द्रो मदेन्दख न शक्योग्नुवदितुम् ; 
विशेषणत्वे वाक्यभेदः । “ननु तिबलीयसी--दत्यक्तम्। सत्य- 
मेवं, किन्तु इतरस्मिन् पन्ते बाध्यतेतरां अतिः, रेग्दशब्दस्य 
अतव्रत्वात्॥ (€ ४।< अ°)॥ 

पञ्चश्रावयागस्य नैमित्तिकद् यागा ङ्ताधिकरणएम् ॥ 

ख. स प्रत्यामनत्स्यानात् ॥ २० ॥ (पृ०)॥ 

भा. सरव नेमित्तिको यागः, किम् चरमावास्यां प्रति च्रामनेत्, 

* पञ्चश्टरावा दट््वतथा सम्बध्यते इति का० क्रौ० प° पाठः पञ्चशराबा म 

निव पतिना सम्बध्यते दति आण सा० पण पाठः| 
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ना. 

मा. 

न?-डइति। किं प्राप्तम् ?-‹स प्रत्यामनेत्, स्थानात्, “स' एष 
यागः चरमावास्यां मति च्राम्नातुमहति। कुतः ?। स्थानात्, 
यागे विनष्टे याग एष यमाणो यदि न नष्टस्याङ्गं, ततोग्थेवान् 
भवति; अथ चङ्ग निष््रयोजनस्याथ क्रियमाणं निष्मयोजनमेव 
भवितुमद्ेति, विगुणं च निष्प्रयोजनमेव, विनष्टमामावास्यम् 
--इति प्रत्यत्तम् ; इदम् अपि कत्तेयम्--इति शाब्दं, यत् 
विनष्ट, तत् निष्फलम्-इति न क्तम्; इटं च कत्तवयम्-- 
इति प्रत्याम्नायोप्वगम्यते ॥ 

अ ङ्गविधिवै निमित्तसयो गात् ॥ ३१॥ (सि°)। 

अङ्गं वा एतत् विधीयते, हविष चत्ता निमित्ते यागः ख्यते, 
तच चयमापततिः- यदा निमित्ते खतव्रौ कुप्यं फलं, यदा 

्ममावास्याया यत् कायं तदस्य, यद्वा तस्य अङ्कम्-इति । 

खप्रधानं तावत् न, करप्यत्वात् फलस्य। न अमावास्यायाः 

कायं । किं कारणम् ?। अश्रवणात्, नैवं गूयते,--तस्याः काय 
वर्तते-इति, कत्तेयोपदेशेनापि न अन्यतमाध्यवसानं चिदु णषु 
पकेषु; तेषु च परेषु विवच्ितेषु कत्तशया पदे शे" वकरप्यते । 

“ननु एवम् अभिसम्बन्धो भविष्यति, यस्य उभयं हवि- 

रार्तिमाच्छेत् स एतेन यागेन साधयेत्, यत् साधयितुकामः; 
किच्च असौ साधयितुकामः, यद मावास्यायाः फलम्--इ ति । 
अचर उचते, फलपदेन सम्बन्धाभावात् सम्बन्धस्य विधायकं 
वाक्ये, अत्या च यागकत्तदयता विधीयते, सा च वाक्यात् 
बलोयसौो। तस्मात् न तत्काय वत्तते-इति। किन्ति 
प्रयोजनम् ?। तस्या च्रमावास्याया अरङ्गम्। (ननु एतदपि 
नास्ति तस्या अङ्गम्-इति। अचर उचते, तत्सम्बन्धेन 

समाम्नानात्+* तत्मरयोगवचनेन गृच्छते, दशे परणमासाभ्यां फलं 
* तत्सत्रिषिसमान्नानात् इति का° ऋरी° पु पाठः ॥ 



भा. 

९ ध्याये ४ पादः ॥ | ६<३ 

साधयेत् सर्वैरङ्गैः सद, स्यां च श्चात्ता एव याग इतिकत्तेव्यता 
-इति। तस्मात् एवम् अवगम्यते, विनष्टे हविषि चामा 
वास्यं यन्न शक्रोति खकायं कतुम्, तत् अनया इतिकत्तव्यतया 
सहितं शक्रोति- इति। तस्मात् निभित्ते कमोङ्गम्- इति॥ 

भा. 

(६ । ४।२.० अ) ॥ 

सचायागृ व्या प्रत्तस्य विश्चजि दावश्यकताधिकरणम् ॥ 

, विश्चजिच्छप्रद त्ते भावः कम्पणि स्यात्॥ ६२॥ (सि)॥ 

एतदाम्नायते,- “स्वेभ्यो वा एष देवताभ्यः, सभ्यः 
पष्टेभ्यः, अत्मानमाग्रते, यः सचाय आगृरते, विश्वजिता 

अतिरात्रेण सतपष्टेन सघवेदस्द्त्तिणेन यजेत, स्वाभ्यः एष 

देवताभ्यः, सवभ्यः पष्ठेभ्यः, अत्मानं निष्क्रीणेते- इति, 

सत्राय ्आगोरणे निमित्ते विश्वजित् अयते। तच सन्देदः, 

किं सत्राय आगृख्यं यः सतं भरयुङ्कत, तस्य विश्वजित्, उत यो 

न भ्रयुङ्न्ते तस्य ?- इति । किं तावत् प्राप्तम् ?- यञ्च प्रयुङ्क्ते, 
यञ्च न-इति अविशेषात्; अथ वा प्रयुज्ञानस्य। कुतः?। 
निमित्ते कमाङ्गम् एवज्ञातीयकम्- इत्युक्तं, तत् अभयुज्य- 

मानस्य कथम् अङ्गं स्यात् ?- इति 

एवं भा्े ब्रूमः,“ विश्वजित् अमप्रहत्ते' भवेत्, सुचस्य क्रियाया 
अभावे विश्वजित्। किं कारणम् ?। एवं हि गयते,-- 

सत्राय आगुरते, स विश्वजिता अतिराचेण यजेत- इति, 

यः सत्रं करिष्यामि- इत्येवम् चागुरते, स॒ विश्वजिता यागेन 
साधयेत्- इति, यदथेम् रसौ सत्रं कतुमिच्छति, तद्थेम्- 
इति गम्यते। (कथम् ?। य आगुरते, स तेन यजेत, यागेन 
निवत्तयेत्- इति वाक्याथा गम्यते, न यागं निवेत्तयेत्-इति। 
कुतः ?। यागस्य गुणत्वेन श्रवणात्। (कथम् तस्य गुणत्वम् ?'। 



६<४ मोमांसा देने 

भा. तृतीयानिहं शात्, माधान्ये हि फलं करप्येत ! इतर ङ्छिसतु 

च्च. 

भा. 

द. 

भा. 

पन्ते प्रत्यच्चात् वाक्यात् फलावगमः॥ 

निष्कयवादाच्च ॥ ३३ ॥ (यु०,॥ 

एवं तच यने,“ सदभ्यो वा एष दे वताभ्यः, सत्रभ्यः पृषेभ्य 
यत् च्रात्मानं निष्क्रीणीते- इति, निष्करयद्यारेण च संस्तवः 

अत्ते न युज्यते। तस्मात् अप्रहत्ते विश्वजित्-इति। “चथ. 
कस्मात् नवममिसम्बन्धः क्रियते ?- च्ागुयय सत्राय विश्वजिता 

यजेत- इति, विश्वजितः सचस्य च सम्बन्धो विज्ञायेत, 

श्रागोरणवेलायाम्-इति । नेवम्, च्रागोरणविशेषणं हि सतं 
सुच विश्वजित् सम्बन्धे य वद्धितकर्पना स्यात्। अति पुरुषेण 

विश्वजितं सम्बन्धयति,-“ विश्वजिता यजेत य॒रुबः- इति, न 
सत्रेण ; सस्य विश्वजित् यागः- इति, अगृच्ये- इति च; 
एवं वणम् चथवत् भवति। सचराङ्गत्वे तु चथेप्राप्ं न वक्तयम्, 
न च, च्रागूग्य यजेत- इति चागोरणानन्तय्ये शक्य विधातुम्, 
अशब्दाया ह तदा आ्रोयेत, समानकतुकता डि शब्दवतो, 
पूठेकालभावस्य च अथर प्तत्वात् न वक्तव्यता। तस्मात् 
“ अआगृय्ये-इ त्यत्रेव विश्वजितः सम्बन्धः, स चेत्, च्रागृय्ये* न 
सत्रेण यजेत तस्य विश्वजित्-इति॥ (€ ।४।९९ अ०)॥ 

बदिपेत्यादि रतेः तकालविधानाथेताधिकरणम् ।। 

वत्ससंयोगे व्रतचोदना स्यात् ॥ ३४॥ (प°) 

दशपूणेमासयोः श्रूयते, बद्धिषा वै पौणेमासे व्रतम् उप- 
यन्ति, वत्सेन अमावास्यायाम्+- इति। तत्र सन्देहः, विं 

* य ागय्य दति का० करौः प° पाठः। 

† पृणेमासे व्रतमपयन्ति वत्तैरिति का करौ० पण पाठः| अच व्रतं माजनमिति 
माधवः | 



९ ध्याये ४ पाद्: ॥ ६८५ 

भा. वत्ससाधनकं बतं विधीयते, उत व्रतस्य कालः इति, अथ 
वत्सो व्रताङ्गम्-इति। किं प्राप्तम् ?- वत्ससाधनकं ब्रं 
विधोयते १- इति, अमावास्यायां वत्रेब्रेतं कुयोत्-इ ति, वत्स- 
बतसंयोगोपूदवः, स विधोयते, तसिश्च विधीयमाने उभयमपि 
विहितं भवति वत्सो ब्रतच्च॥ 

ख. कालो वा उत्पन्नरसंयो गात् यथोक्तस्य ॥ २५॥ (सि०)॥ 

भा. “वथोक्तस्य' (वचनान्तरेण प्राप्तस्य) कालोग्यं विधोयते । कतः?। 

" उत्पन्नसंयोगात्” उत्पन्नसंयो गोण्यं व्रतस्य, न उत्पत्तिसंयो गः। 

कथम् ?। “अमाषममांसं बङ्सपिष्वे व्रतं व्रतयन्ति इति 
वि! हतं पूष व्रतम्, अम्रज्ञातञ्य कालः, तस्मात् कालविधिरिति॥ 

खः अथौपरिमाणाच्च ॥ ३६ ॥ (यु०,॥ 
भाः न च शक्योग्बाधेः परिमातुम्,- “वत्सेन व्रतम् उपयन्ति 

| -इति किं वत्सोभ्च व्रतयितब्यः; (एवं वत्सेन व्रतम् उपगतं 

भवति), किं वत्सेन हस्तस्थानोयेन व्रतयितब्म् ?- इति (एवं 

तदुपेतं भवति), उत वत्सं सन्निधाय तदुपेयात् ?- इति, नैव 
व्यवतिष्ठते शखाधेः, करणं हि एतत् निर्हि, न इति- 
कन्तयता ; एतावत् उक्त वत्ससाधनं रतं कुयात्। कथम् ? 
-इत्येतद विशेषाकाङ्कमेव अ्रवतिष्ेत, नैव चरथः परिच्छद्यते, 
व्रते किं वत्सेन क्रियते- इति, अथ वा यदा तदेति? तथा 
वत्सो व्रतेन सम्बध्यमानः इष्टः स्यात्, अपरा्थतामापदयेत, 
पराधेतां च चरस्य द्योतयति विभक्तिः तृतोया, साधकतमे हि 
सा भवति। तस्मात् चपि कालाथेः संयोगः॥ 

खः वत्सस्त् खुतिसंयी गात्तदङ्ग स्यात्॥ ३७॥ (र प्०)। 
भा. यदुक्त, विद्धितत्वात् व्रतस्य अनुवादः इति, सत्यमेतत् । 



६८६ मौ्साख-द्शन 

भा. यत्ृ्त, काल विधानाथेः- डति, तन्न, “ वत्सः" तदङ्गत्वेन विधी- ` 
यते। कुतः ?। *श्तिसंयोगात्” वल्सेण्े विधोयमाने शतिः 
निमित्तम्, काले लच्तणशब्द्ः स्यात् ! अ्ृतिलच्तणाविशये च 

खतिन्याय्या । तख्मात् चङ्ग वत्सः- इति ॥ 

ख. कालस्त् स्यादचोद्ना ॥ ३८ ॥ (उ०)।॥ 

भा. “कालस्तु एष निरिभ्यते, न वत्सोण्ड्ं विधोयते, नेषा ` 
चोदना, बद्दिषा वे पौणेमासे व्रतम् उपयन्ति, वत्सेन चमा- 
वास्यायाम्- इति । कथम् च वगम्यते ?। विधिना एकवाक्य- 
त्वात्, परस्ताच्च विधिः समाम्नायते, “पुरा वत्सानाम् उषा- 

कत्तादंम्पतो च्रोयताम्- इति, यदि एषोः्पि विधिः स्यात्, 
वाक्यम्भिद्धेत; अनुवाद तथाभूतस्य अथस्य भवति, न च 
वत्साङ्गता अचम्राप्ता, अम्राप्स्तु कालः ॥ 

दख. अनथकश्च कम्म्मसंयोगे ॥ ३८ ॥ (चु०१)॥ 

भा. . न च, शक्यो वत्सोगच ब्रतयितुम्, कमसंयोगे वत्सेन न चः 

शक्ते कथित् कतुम्। तस्यात् अपि न वल्सोःङ्गम् ॥ 

ख. ञअवचनाच् स्वशब्दस्य ॥ ४०॥ (यु° २, ॥ 

भा. न च एतदुच्यते, विश्वस्य अपितं वत्सं ब्रतयिष्यते--इति, 
न च, चरस्य अथस्य खशब्द्ः अयते, “ वत्सः-इत्याछतिशब्दः 
मांसे न वत्तेते। तस्मात् एष कालः- दति ॥ (६ ।४।९२ अ) ॥ 

बद्दिषेत्यादुक्तकालस्य सत्रयदसत्रयदुभयसाधारणएताधिकरणम् ॥ 

ख. काल श्ेत्सन्नयत्पद्दे तल्िङ्गसंयो गात् ॥ ४१ ॥ (पृ०)॥ 

भा. कालाधंः संयोगः-इत्येतत् समधिगतम्; इदानीं सन्दे हः, 



भ. 

ख. 

भा. 

भा. 

& अध्याये ४ पादः॥ ६९. 

किं सन्नयत्पत्ते एव कालः, उत असन्नेयतोर्भष ?-इति। किं 
भाषम्? सन्नयत्पद्देः। कुतः ?। एवं श्रुयते, “पुरा वत्साना- 
मपाक्चाः- इति, न च चसन्नयतो वत्सापाकरणमस्ति; 
तस्मात् सन्नयत्पच्े एव कालः; अपाकरणम् लिङ्गम्- इति ॥ 

कालाथत्वाद्वोभयोः प्रतीयेत ॥ 8२ ॥ (सि०)। 

वाशब्दः प्त व्यावत्तेयति, न सन्नयत्पच्त एव, असन्नयतोग्प्येष 

कालः स्यात्। कुतः ?। *कालाथत्वात्, न वत्सापाकरणेन 
ब्रते किञ्चित् प्रयोजनमस्ति, कालेन तु भ्रयोजनं, येन च तत्र 
प्रयोजनं, स लच्यते। ^कथं पुनवत्सापाकरणएम् कालाथेम् ?-- 
इति, पराथेत्वात्, पयसे, दि ते च पाक्रियन्ते, तथाहि दृटाथता 
भवति, इतरथा अदृष्त स्यात्, तस्यात् न उपादेयत्वेन 
वत्सापाकरणं यते-इ ति। यत्तूक्तं तलिङ्गसंयोगात् सन्नयत्- 

प्ते एव--इति। तन्न, असन्नयतोप्पि कालाद्ानात्, यस्यापि 

न सान्नाय्य, तस्यापि वत्सापाकरणमेव न स्यात्, नतु वत्सा- 

पाकरणकालोणपि, कालेन च नः प्रयोजनं, न वत्सापाकरणेन ; 
यथा शङ्धुवेलायामागन्त्यम्- इति, यस्थिन्नपि ग्रामे शङ्को न 
ध्मायते, तस्िन्नपि स तथाकालोग्स्ति- इति, न अगमनं 
परिहास्यते। रवम् इहापि असत्यपि वत्सापाकरणे तत्काले 

भिद्यमाने व्रतम्, तस्खिन् काले न परिद्ास्यते-इति॥ (६। 
४।९.द अ) ॥ 

सुद्ध श खयेत्यस्य काल {वधान थेताधिकरणम् | 

प्रस्तरं शाखा श्रयणवत् ॥ 8३ ॥ (पू०)॥ 

“दशपूणमासाभ्यां खगकामो यजेत इति; तत्र शरूयते, 
ˆसद्ध शाखया प्रस्तरं प्रहरति- इति; तत्र सन्देहः, किंशाखा 

ति 
८ ~क) 4 
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भा. 

भ. 

परस्तरस्या ङ्गभूता, अङ्गप्रयोजन सम्बन्धः तयोः; अथ कालाथः 
संयोगः, प्रस्तरग्रहरणएकाले शाखा प्रहनव्या?-डइति। किं 
भाप्रं? "प्रस्तरे शाखा खयणवत्, प्रस्तरस्य अङ्गभूता शाखा। 
कुतः ?।. “सद शाखया म्रस्तरं प्रहरति इति, सदयुक्तेग्मधाने 
तृतीया विभक्तिभवति (२।३२। १९ दख०), सा च शाखायां 

तीवा ; तस्मात् प्रस्तरस्य शाखा गुणभूता, प्रस्तरे च दितीया, 
रुदयोगे च तृतीया, त्तीया गुणतः, दितीया प्रधानतः। 
“ननु न शाखया प्रस्तरस्य कञ्चित् उपकारः करियते'। सत्यंन 

ट्र्टं क्रियते, किन्त॒ अट्टं क्रियते, “ओ्यणवत्, यथा “पयसा 
मेचावरुणं ओणाति'- इति दितोयात् तीयासंयोगात् अट्ट 
उपकारो गम्यते; एवम् इददापि- इति॥ 

कालविधिर्वोभयोविदयमानत्वात् ॥ 8४ ॥ (सि°) ॥ 

° कालविधिवा' स्यात्। कुतः ?। (उभयोविद्यमानत्वात् 
मस्तरस्तावत् ्ग्धारणाथेः प्राप्नो विद्यते, तस्य ्रहरणमपि 

विशिष्टे काले वाक्यान्तरेण विदितं, ततः शाखायाः भ्रतिपाद्- 

नाथ, तस्य एतत् युनदैचनम्। “उचते, भवतु अरस्तरस्य 
पुनवचनं, शाखा तु रच विधीयते दइति। उचयते, “उभयोः 
अपि “विद्यमानत्वात्, शखा पूष विहिता वत्सापाकरणणधा, 
इदानों पनः किं गुणभूता चोद्यते, उत प्रतिपाद्यते इति, 

भ्रतिषाद्यमानायां दृष्टं प्रयोजनं, देशवियोगात् भरचरितुम् 
चरवकाशः र्यात् या यावती च मात्रा, देशन्तरसंयोगस्य न 
द्रष्टं किञ्चित् चस्ति, तद्प्मात् म्रदरणं भरतिपत्तिः तस्याः, तस्मात् 
परतः प्रयोजनाभावात् कालनियमः क्रियते*। “ननु तृतीया- 
प्रधाने भवति, सा च शाखायाम्" अर उचते, या असौ 

क श्रयते क्ति अआन्सा्पण् पाठः। 



₹ अध्याये ४ पादः ॥ ६<< 

ा. शाखायां तुतीया, सा दितीयाय; या च मरस्तरे दितीया, 
सा तुतोयाथ । “ कथम् अवगम्यते ?। सद्योगे एकस्मिन् काले 

` उभयमपि अरहत्तयम्- इति, अच यस्य निज्ञातः कालः, तस्य 

ध 

11 

र. 

7. 

च्नृवादः, यस्य तु अनिङ्गातः, तस्य विधिः, शाखाया अनि 
ज्ञातः, भस्तरस्य निज्धातः, तस्य मुनरुद्ारणम् अनिज्ञाता्, 
तत् अप्रधानम्; इतरस्य उच्वारणं प्रधानं, प्राधान्यं च 

दितोयाथः, तत्र तृतीया; पाराथपम् अपि ततीयाथः, तच 

दितीया। तस्मात् यथाथ विभक्तिवचनम् ॥ 

अतत्सस्काराथत्वाच्च ॥ ४५ ॥ (यु° १,॥ 
न च, शाखया प्रस्तरस्य उपकारो दृष्टः क्रियते, काष्ठं, दद्य 

मानस्य त॒णस्य न उपकारे वत्तते, तृणं तु काष्ठस्य उपवुयात्। 
तस्मात् न शाखा भ्रस्तराथा ॥ 

तस्माच्च विप्रयोगं स्यात् ॥ ४६ ॥ (यु° २ 

“किं भेवति प्रयोजनं, यदि प्रस्तरस्व गृणएभूता, तथापि 
भरस्तरम्रह्ारकाले शाखा प्रतिषाद्यते'?इति। उचते, यदि 
भरस्तरस्य म्रियमाणस्य अङ्गभूता शाखा, ततो विना प्रस्तरेण, 

न प्रहत्तवया भवति ; अथाङ्गभूता, विनापि प्रस्तरेण म्रहसेवया 
` प्सप्माभिः उक्तं प्रस्तरकाले म्रहत्तवया-इति, ˆ तस्माच विप्रयोगे 

ट 

1. 

स्यात्' ˆ तस्मात्, एव कारणात् प्रस्तर विप्रयोगेभ्पि शाखायाः 

प्रहरणं स्यात्-ड़ति॥ 

उपवेषश्च पक्षे स्यात् ॥ ४७ ॥ (पृ०)॥ 

यथा पूः पच्चः, तथा सति, सान्नाय्ये सति अरति च शाखा 

* अथानङ्गभतत्यादिषाठा क° सं° पस्तकं नासि । 
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भा. विद्यते- इति उपवेषो सति च अरखति च स्यात्, यथा | 

सिद्धान्तः, तथा सान्नपाच्यपच्ते शाखा सतो हि परतिपाद्यत- 
इति। तचेव उपवेषो न अन्यच-इति॥ (६।४।९४ अ) ॥ 4 

8 

। 

इति ओओवरखामिनः जतौ मीमांसाभाष्ये वबष्टस्याध्याययस्य 

चतथेः पादः ॥ 

3 | 



च्च. 

भा. 

590 ५. 

घे अध्याये पञ्चमः पादः॥ 

~> €~ 

(= ~> ॐ ~ क 

द्श्एऽभ्युद यष्टा न सित्तिकद् वतापनयाधिकरणम् ॥ 

अभ्यदये कालापराधादिज्याचोद्ना स्वात् यथा 
` पञ्चशरावे ॥ १॥ (पू०)॥ 

इदमामनन्ति, विवा णएनं प्रजया पसुभिरदुयति, वद्धुय- 
त्यस्य श्वातुच्य, यस्य हविनिरुप्ं पुरस्ताचन्द्रमा अभ्युदेति वेधा 
तण्डुलान् विभजेत् ये मध्यमाः स्युः, तानश्नये दाते पुरोडाशम्टा- 
कपालं निवपेत्, ये स्थविष्ठाः तान् इन्द्राय प्राचे दधंञ्रम्, 
ये च्तोदिष्ठाः, तान् विष्णवे शिपिविष्टाय शते चरुम्- इति, 

तच सन्देहः, किं कालापराधे यागान्तरम् इदं चोद्यते, उत 

तेषु णव प्रछतेषु कमसु निमित्ते देवतापनयः ?-इति। 
किं मरापतम् ?-“अभ्युदये' यः कालापराधः, त्र ‹ इज्या 

चोदना स्यात्'। कथम् ?। “ पुरोड़ा शमग्रये दात्रे मध्यमान् कुदेते, 
ये स्थविष्ठाः तान् इन्द्राय भरदा दधनि चरु कुयात्, चोदिष्ठान् 
विष्णवे शिपि विष्टाय-इति, यजतिस्तु फलभोक्तसंयोगादिति* 

विधानं गम्यते, यथा पञ्चशरावे, दर्यदे वता सम्बन्धेन कमान्तरं 
गम्यते, यथा पञसुकामेच्छां, “यः पयुकामः स्यात्, सोग्मावा- 

स्यायाम् इद्धा वत्सान् अपाकुयात्, ये स्थविष्ठाः, तानग्नये 
सनिमतेग्टाकपालं निवपेत्, ये मध्यमाः, तान् विष्णवे शिपि- 
विष्टाय श्टते चरुं येऽणिष्ठाः, तानिच्धाय प्रदात दधंञ्यरम्-- 

इतिः: एवम् इद्ापि-इति। अपि च न प्रते द्रे देवता 

% द्रयफलभाक्तसंयोगादिति क° सं°पु०°पाठः॥ 
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भा. शयते, “ग्टते चसम् -- दूति दि तत्र भवति वचनं, न चश्रभ्यु- 

दयकाले अपणं छतमस्ति तस्मात् कमेान्तरम्*॥ 

ख अपनयो वा विद्यमानत्वात् ॥ २॥ (सि०)॥ 

भा. देवतापनयो वा। कंतः?। ‹ विद्यमानत्वात्, विद्यन्ते 
कमाणि प्रजतानि, तेषु विद्यमानेषु पुनद वतासम्बन्धो विषो 
नोपपद्यते, यस्य॒ अनुपपच्या यागः कल्पेयत। तद्मात् न 
यागान्तरं, तेषु एव हविःषु दे वतान्तराणि विधीयन्ते ॥ 

ख. तद्रूपत्वाच्च शब्दानाम् ॥३॥ (यु°१.॥ 

भा. देवतापनयसरूपाखामो शब्दाः भवन्ति, “ये मध्यमाः, तेर्षां 

देवतान्तरं विधोयते, ततर दरं प्राप्तम्, चम्राप्ता देवता विधोयते । 
कथं पुनहवताविधानाथं न चअनकगुणविधानदोषो जायेत?! 

--डति। उचते, नेव अत्र अनेको गुणो विधोयते कस्िंखित् 
वाक्ये; तण्डुलान् विभजेत् इत्यत्र तावत् विभागमाचरं 

विधोयते, अन्यत् सदेमनृद्यते, तस्मात् अदोषः। ये मध्यमाः, 
तेषाम् अग्निद वता विधीयते, अन्यत् पुरोडाशादि अनूद्यते, ये 

स्थविष्ठाः, तेषां दधिसद्ितानाम् इन्द्रो देवता असन् वाक्ये 

विधौयते। ततर अथप्राप्ते अपणे सति, चरुता, सह सम्षम्यथन 
च्रथप्राप्ेनेव अस्मिन् वाक्येगनृदयते, ये च्रोदिष्ठाः, तेषां श्टत- 
सद्धितानाम् विष्णः शिपिविष्टो देवता विधोयते, अन्यत् सत्- 
मनुद्यते। तस्मात् खदोषः।॥ 

ख. आतच्नाभ्यासस्य दश्नात्॥ 8 ॥ (चु*२)॥ 

भा. च्रतञ्चनाभ्यासच्च दशयति। कथम्?। णवं श्रूयते,--“यदि 

* तस्मादित्यादि आ० सा० एवं कण संर पुस्तकं नाल्ति। 



ई स्यध्याये ५ पादः ॥ -9०इे 

भा. विभोयादभिमोदेष्यतोति मद्धारातरे हवींषि निवपेत्, फलीछते- 
स्तण्डलेरुपासोत, अधं दधि इविरातच्चनाथं निदध्यात्, चड्ं न, 
यद्यभ्युदियात् अनेनातचम भ्रचरेत्, यद्यु न, ब्राह्मणं भोजयेत्! 

-इति। यदि कमान्तरम्, उपादेयत्वेन तद्ा तण्डला द्धि 
्टतं च; तस्मात् लौकिकानि उपादेयानि, न देष तदा 
प्रताना व्यापारः, ततर विनष्टे ट्धनि अपरद्युरामावास्ये 

क्रियमाणे विद्यते दधीति न आतञ्चनमावत्तत, तस्यामेवाभ्युदि- 
तेष्टौ दधि विद्यते- इति न आतच्चनं स्यात्। अथ निमित्ते 

देवतापनयः, ततस्तस्िन् दधनि चरः छतः इति, पृनरा- 

-मावास्ये दोद्े अतञ्चनेन कायम्, एवम् चअतच्चनाभ्यासस्य 

दशनं देवता विधाने युज्यते- इ ति।॥ 

ख. अपृव्वत्वाददिधानं स्यात् ॥ ५॥ (आआ° नि° १)॥ 
भा. अथ यदुक्तं यथा पयुकामेच्चां कमान्तर, “यः पसखुकामः 

स्यात्, सोगमावास्याम् इदा वत्सानपाकुयात्-इति, तत्परि- 
इत्तव्यम्। तच उचयते,--युक्तं, यत्, त्र कमेान्तर विधानम् । 
कुतः?। “चअपुव्त्वात्- न तत्र कञ्चित् पूप्राप्नो यागो विद्यते, 
“सोप्मावास्याम् इद्धा- इति हि परिसमाप्ने तस्मिन् इद् 

मारभ्यते ; तच दरयद वतासंयुक्तो निवेपतिशब्टो न अन्तरेण 
उत्से, दर्देवतयोः सम्बन्धो विद्यते इति यजतिं गमयति । 

नतु इह एवम्, इद हि यागः प्रतो गम्यते, तद्भिन्ने 

विद्यमानस्य द्रयस्य टेवतासम्बन्धमाचं विधीयते-इति न 

दोषो भवति ॥ 

स पयोदोपात्यच्वशरावेऽदृष्टं हीतरत् ॥ € ॥ 
(आ° नि २, ॥ 

भा. अध यदुपवणितं,--यथा पञ्चशरावे कमान्तरं विधीयते, 
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भा. रवम् इ दहापि-इति, तत्परि इत्तयम्- इ ति। अचर उचते, 
--युक्तं पञ्चशरारे कमोान्तरं, दुष्टं हि ततर द्रव्यं, यस्व देवता 
विधोयते; तच अवश्यं दूवयम् उपादेयत्वेन चोद्यितर््ं 

तस्िन् उपादीयमाने देवतान्तरे च पूः सम्बन्धो विधोयते, 

तत् यागान्तरं भवति-इति। “इतरत् इह दव्यम् ˆअदृष्ट, 

तदनूद्य, प्रते यागे देवता विधोयते- इत्युक्तं, तस्मात् अदोषः 
-इति॥ 

ख. सान्याय्येऽपि तथेति चेत् ॥ ७॥ (ज्रा०)॥ 

भा. णवं "चेत् पश्यसि, सान्नाययेण्पि दोषः, तद्पि हि अभ्युदये 

तत्कालापभंशात् दुष्टम्-डइति॥ 

ख. न तस्यादुष्टत्वादविशि्टं हि कारणम् ॥ ८ ॥ 
(आ नि° १) ॥ 

भा. नैतदेवं, पञ्चशरावे डि दुष्टं द्रवयं, इद तादृशमेव अव- 
तिष्ठते । “ननु कालापभंशेन दु्टम्। न दुष्यति, “च्विशिष्ं 
दि कारणम्, च्रभ्युदयें प्रायित्तविधानं द्षटप्युपपद्यते, काला- 

पराधे अदष्टेःपि तत्, अकाले दि अभिप्रृत्तस्य शक्ते दे वता- 
विधानं, न तु विनष्टस्य ॥ 

ख. लच्णाथ तश्रुतिः ॥ € ॥ (आ० नि° २)॥ 
भा. श्रथ यदुक्त, न प्रते द्रे देवता श्रूयते, “शते चरम् -- 

डति तत्र भवति वचनं, न च अभ्युद्यकाले अपणं छतमस्ति 

--इति, तत्परि हत्तेव्यम्। अचर उचते, (लच्णाथा' इथं 
“टत गतिः, (धर्मेलच्णाथा) श्टते, शटतसदहचरितधमकः-- 
इति॥ (६।५।९ अर)॥ 



६ अध्याये ५ पादः ॥ ७०५ 

उपांश्ययागेऽपि देवतापनयाधिकरणम् ॥ 

ख उपांशुयाजऽव चनात् यथाप्रकुति ॥ १० ॥ (पूर) ॥ 

भा. तसन् एव अभ्युदये संशयः, किम् उषां सुयागेण्पि देवता- 
पनयो भवेत्, न? इति। किं भराप्तम् ?-उर्पांसुयाजो ' वथा- 
प्रति" स्यात्। कस्मात् ?। “अवचनात्, यथा अमीषु वचनं, 
“मध्यमानामश्नये दात्रे पुरोडाशाः, स्थविष्टानाम् इन्द्राय भरदा 
दधनि चरः, च्तोदिष्टानाम् विष्णवे पिशिविष्टाय श्टते चरुः 

इति। नेतत् उर्पांखुयाजेग्स्ति। तस्मात् स॒ यथादेवतं स्यात् ॥ 

ख. अपनयो वा प्ररच््या यथेतरेषाम् ॥ ११॥ (सि°)॥ 

भा. वाशब्दः पत्तं यावत्तयति। उपांमुयाजस्य “अपनयः'। 
केन कारणेन ?। “प्रहत््या, अकाले तव्रप्रहत्तिः देवतापनयस्य 

कारणम् । कुतः?। न हि अत्र अभ्युदये सति तण्डला विभा 
१ = ५ 3 

गाथम् उपादोयन्ते, किन्तदि,--अभ्युदितस्य हविषो विभाग 
उचते, अभ्युदयेन अपरा्स्य--इति। कथम् अवगम्यते ?। 

“यस्व अभ्युदियात् तिविशेषवणात्, सेस्येव दि अप- 
राधेन अभ्युदेति, अपराधञ्च काले तव्रप्रहत्तिः। एवच्च सुति 

न तद्विः तण्डुलेः शक्यं विशेष्टुम्। तस्मात् उपां सुयागस्यापि 
विभागः, “चधा तण्डुलान् विभजेत् इति हि अनेन वाक्येन 
देवतापनयः क्रियते, विधिदि अचर ˆ विभजेत्- इति (विभागं 

€ ४५ क, (~~ ~ 

कुयादित्यथंः)। कथमिति ?। विभागे विशेषपराणि उत्तराणि 
{नि ॐ = = = =, 

वाक्यानि,-इदमिदं च द्रवयमस्यं टेवताये, इदमिदं च अस्ये 

इति। यस्य द्रव्यस्य विशेषविभागो नास्ति, तस्यापि ‹विभजेत्' 
-इति सामान्यविभागः। तद्मात् वथेव इतरेषां विभागः, 
एवम् उपां खुयाजस्यापि-इति। अधवा उपांसुयाजद्रयात् 

& 7 
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भा. पूद्ेण वाक्येनापनोता देवता, न तदपरेण वाव्येन देवतान्तरे 
संयोजितं। तस्मात् प्रहीएमेव तत्*॥ (६।५।२ अ०)॥ 

अनिर ऽ्यभ्युदयेषटपधिकरणम् ॥ 

खः निरूप स्यात्तत्सं योगात् ॥ १२॥ (पू०)॥ 

भा. अस्मिन् एव उदाहरणे संशयः, किं यदि निरुपेःभ्युदयो्व- 
गम्यते, तदाग्भ्युदितेष्टिः, उत अनिरुपेण्पि?-इति। किं 
मराक्नम ?--“ निरुप्तेःवगतेभभ्युदिते्टिः स्यात्। कुतः ?। ^तत्- 
संयोगात्, निवापसंयोगो दि भवति,- “यस्व हविनिरप्तम्- 
इति। तात् अनिरुप्े नैतत् विधानम्- इति ॥ 

ख. प्रठत्ते वा प्रापणान्निित्तस्य॥ १३॥ (सि०)॥ 

भा. वाशब्दः पत्तं यावत्तयति। चअरकाले तवप्रढत्तिमाते स्यात् 
एतदिधानं, माप्तं हि 'तावत्येव निमित्तः "यस्य हविः-- 

अभ्युदेति- इति, विगंद्ृणं लच्षणत्वेन, “यस्य हविः-- 

्भ्युरेतिः- इति हविलच्तित उदयो निमित्तं, म्रटत्तं हवि- 
सेच्यति, न उदासीनम्; तस्मात् ˆ हविः अभ्युदेति इत्यु- 
च्ममाने प्रत्तं हविः अभ्युदेति- इति गम्यते; न हि तत् 

निरुप्तम्- इत्येतेन शक्ये विशेषयितुम्, भिद्येत हि तदा वाक्व, 
-यस्य विनिरुपर, न अनिरुप्नम्- इत्येवमपेचयमाणे हविः 
चअभ्युदेति- इति न शक्यते विधातुम्। तस्मात् अनिरुपेण्यि 

इषिः-डति॥ 

* ^“ उपांप्ययागः चणेमास्यामेव नामावास्यायामिति वचाः, न चेयं छल्ा-चिन्तेति 
दृत्तिका राऽभिलषति, अधिकरणारग्मा न युच्यते, युक्तो वा बङ्चत्राह्मणे स्येन वाक्येन 
विदितल्ात् उपा प्ययागस्य, कथं तदि द्ाशमिकम, यनपे वचनं न्यायमाचमेतत्” इति 
वात्तिकं, “ ननु उपांप्यागस्य द प्रसक्तिरेव नासि, तत् कुता देवतापनये लोपो वेति 
चेत, एवं तद्धि ला -चिन्तास्ु ' दति न्यायमाला च अचरानुसन्धेया ॥ 



। 

& अध्याये ५ पाटः ॥ ०.8 

ख. लक्षणमाचमितरत् ॥ १४॥ (आआ० नि०)॥ 

भा. अथ यदुक्तम्.-निरुप्तसंयोगो भवति, ^ यस्य इविनिरुपतम्- 
दति, लच्तणमाचमेतत् ‹निरुप्षम्"- इति, कस्धिंखित् पदाथ 
तस्य प्रत्ते इत्यधः॥ 

ख तथा चान्याथदशनम्॥ १५ ॥ (यु०)॥ 

मा. अन्याथा्पि च एतम दशयति, “स यद्यग् दीतं दवि- 
रभ्युदियात्, प्रज्ञातमेव तदेषा व्रतचया, यत् पू्दुदुग्धं दधि 
हविरातञ्चनं तत् कुन्ति, प्रतिमुञ्चन्ति वत्सान्, तानेव तत् 
पनरपाकुवैन्ति, तानपराह्ने पणंशाखया चअरपाकरोति, तत् 
यथेवादः प्रज्ञातमामावास्यं हविरेवमेव तद् यन्यु व्रतचया वा 
नोदाशंसेत, गहीतं वा इविरभ्युदियात् इतरथा तद्दि कुयात्, 
रतानेव तण्डुलान् सछत्फलोछतान्- इति, अगु हीते * हविषि 
अन्यं विधिं ब्रुवन् गृद्ोतेग्प्यनिरुप्े वाग्भ्युदये मायञित्त 
दशयति ॥ (६।५। २ अ०)॥ 

प = > = 

अनिरेऽभ्युदये वेरूतोग्यो निव्वोपाधिकरणम् ॥ 

ख. अनिरुपेऽभ्यदिते प्राक्रतीभ्यो निवपेदित्याश्मरथ्य- 
स्तण्डलभूतष्वपनयात् ॥ १६ ॥ (प°) ॥ 

भा. मप्रहत्तमातं निमित्तम्--इति स्थितम्। नेमित्तिकस्तु देवता- 
पनयो देवतान्तरसंयोगञ्य, किं निवे पोत्तरकालं तण्डुला वस्थे 

 इतिषि कन्तो निवापस्तु प्राकतीभ्य एव स्यात्, ज्ञातेभभ्युदये ; 
उत वेक्लतोभ्य एव ?-इति संशयः। किं तावत् माप्षम् ?-- 

* ग्रदोते दति का० क्रौ° प” पाठः॥ 
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भा. "अनिरमेःभ्यदिते भातीभ्यो निवेषेत्- इत्याश्मरथ्यः" अआचा- 
या नन्यते ख । कतः ?। ` तण्डलभतेष अपनयात्", तण्डलभतेष 

अपनयः अवते, “यस्य इहविनिरुततं परस्तात् चन्धमा अभ्यदेति 

चेधा तण्डुलान् विभजेत्-इत्यभ्युद्यावगमात्+* अनन्तरं 

तण्डुल विभागम् चाद, सोग्तण्डुलभूतेषु न अवकर्पते। तस्पात् 
अनिरप्ते तण्डुलाभावाद् नपनोता देवताः प्राज्ञत्यः--इति प्राज्ञ- ` 
तभ्य एव निवपेत्- इति ॥ 

ख. व्य् द्वभाग्भ्यू्वालेखनस्तत्कारित्वाह्वतापनयस्य ॥ 
१७ ॥ (सि०)॥ 

भा. तुशब्दः पक्त व्यावत्तयति। व्यद्धं या भजन्ते कम, ताभ्यो 

निवेपेत्- इति 'आलखेनः' अ चाया मन्यते ख। कुतः?। तत्- 
कारित्वात् टेवतापनयस्यथ, यस्मात् अकाले तव्रम्रहत्तिकारितो 
देवतापनयः, तस्मात् अपनोता रेवता- दति बूद्धभागभ्यो 
निवेप्तयाः॥ (६।५।४अ०)॥ 

किञचित्निरुप्ेऽभ्युद् येऽवशरषटस्य वन्णौ निव्वोपाधिकरणस् ॥ 

ख. विनिर्पे न मृष्टौनामपनयस्तद्भणत्वात् ॥ १८ ॥ 
(श्म पू०)॥ 

भा. अथ भरारन्धे चतुमुष्टिनिवापे अपरिसमान्ने भवति संशयः, 
यत् निरुप तत् निरुप्तमेव, अवशिष्टं किं प्राक्लतीभ्यो निवेक्त्य, 
किं बेतीग्यः, उत तृष्णोमेव ?-इति। किं प्राप्तम् ?-- विनि- 
रमेः (सामिनिरुमे- इत्यथः) न ततर देवतापनयः स्यात्। 

कुतः?। ‹तह्ुणत्वात्, निदोपस्य गुणे देवता, न मुष्टोनाम्, 

* अभ्युदयादितिञाण्सा०्पु° पाठः॥ 



ई अध्याय ५ पादः॥ -७०€ 

भा.स च निदापः तद्ेवताकः। कुतः?। चतुःसङ्यापूरणाथत्वात् 
अभ्यासमा चं कत्तव्य, तच्च अभ्यासमातं पुनः क्रियते, पूेभेव 

छते तस्मिन् निदोपे न देवता अपनीता। स ण्व अयं पुनः 
क्रियते, पनरपि क्रियमानस्य चनपनीतेव देवता भवित्मदहति 
-इति म्राछ्छतीभ्य एव निक्तं, न च उत्तरो मुष्टिः पथक् 

पदाथा, येन देवतापनयो भवेत्, तस्य निवापस्य सह्ुया- 
पूरणम् एतत् क्रियते। तस्मात् चनपनयः- इति ॥ 

ख. अप्राक्नतेन हि संयोगः तत्स्यानौ यत्वात् ॥ १ ॥ 
(रेयु प०) ॥ 

भा. न प्राज्लछ्छशतीभ्योः निवप्त्ं, काम्यसतद्धि वे्लतोभ्यः! कतः ?। 
अप्राज्लतेनः देवताविशेषेण संयोगः शयते, न अधिक्लतेन,- 

चधा तण्डुलान् विभजेत् इति प्राछृतीभ्य अाच्छ्द्ि वेछती- 
भ्यो निवक्षयो विधोयते, ता इदानों तत्स्थानीयाः। तस्मात् 
विनिरुप्ते निहत्ता देवता अन्याः, अन्याञ्ोपजाताः। तस्मात् 

वे्तीनाम् संयोगेन निष पशेषः कर्तव्ः- इति ॥ 

ख. अभावाच्वेतरस्य स्यात् ॥ २०॥ (सि) ॥ 

भा. अभावात् इतरस्या ङ्गस्य देवता संयुक्तस्य, न निवापो भवति 
` देवतासंयुक्तः, यदि निवापेग्डं अन्यदेवत्येान््वारप्यन्यस्यै देव- 

तायै, नेव निवाप इतरदेवताको वा इतरदेवताको वा; 
तस्मात् तृष्णमेव निवप्षव्यम्, अवश्यम् अन्यतरत्र सङ्गर्पभेदो 
भवति ॥ (€। ५।५अ०)॥ 

~- ~. ~~~ 

* इतरस्थाथेखख इति का० क्रौ° पु° पाठः॥ 
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~प [र 

सच्रयद सत्रयद्भययस्ये वाभ्युद्ये प्रायञधित्ताधिकर णम् ॥ 

ख. सानराग्यसयोगान्नासन्नयतः स्यात् ॥ २१॥ (पू०)॥ 

भा. अभ्युद्धितेष्टिरेव उदा हरणम्। तच गूयते, “दधनि चलम्, 
श्टते चरुम्-इति। तच सन्देहः किं सन्नयतो भवति 

अभ्युदये प्रायखित्तम्, उत अविशेषेण ?--इति। किं मराप्म्?-- ` 
° सन्नयतः' अभ्युदये मरायित्तम्। कुतः ?। ˆ सान्नाय्यसंयोगात्", 
सान्नास्यसंयेागो हि भवति, “ते चरुम्, दधनि चरुम्- इति, 
श्टताद्यभावात्, न असन्नयतो भवितुमदति, वेगुण्यं दि तथा 
स्यात् ॥ 

ख. ओओ षधसंयोगादोभयोः ॥ ₹२ ॥ (सि०)॥ 

भा. वाशब्दः प्तं यावत्तयति। ˆउभयोः' अपि स्यात्, न केवलस्य 
सन्नयतः, *चओौषधसंयोगात्, “ये मध्यमा ये स्थविष्ठा ये 
च्तोदिष्ठाः- इति भवति च्रौषधसंयोगः, स च शक्योगसन्नयतापि 
-इति। तस्यात् न असति कारणःसन्नयतो निवत्तत, उभयो- 
रपि पत्तयोः प्रायित्तम्-इति ॥ 

ख. वेगुगयाननेति चेत् ॥ २३ ॥ (आ०)॥ 

भा, इति यदुक्तः असन्नयतो दघ्नः भरतस्य च चअभावात्तदधि- 
करणता नास्ति। तस्प्रात् वैगुण्यं तस्िन् प्ते इति, तत् 
परि दत्त्यम्- इति ॥ 

ख. नातत्संस्कारत्वात् ॥ २४ ॥ (आ° नि°)॥ 

भा. नेतदेवं, न हि दधि चधिकरणच्चरोः श्रपणे अूयते, किन्तु 
यथा* स्थविष्ठा इन्द्राय प्रदात, एवं दध्यपि देवतासम्बन्धा्थ 
* अत्र यथेति, परत एवमिति पाठा आ० सा० एवं क० सं° पुस्तके नास्ति॥ 



€ अध्याये ५ पादः ॥ ७९९. 

भा. विधोयते, न चरूसम्बन्धाथेम्- इति, भिद्येत दि तथा वाक्छं, 
स्थविष्ठा देवतायै, दधनि च ते कत्तव्याः- इति; सप्तमो- 

संयोगस्तु प्राप्ेग्यग्नुवादः। तस्मात् अविवच्ितं तेषां साहित्यं, 
लच्लएत्वेन हि ते शूयन्ते इति, न हि पयो दधि च नास्ति 

-इति स्थविष्टानाम् न देवतापनयो भवति, असन्नयतोग्पि 
अथात् अप्सु खपयिष्यते-इति॥ (६।५।६अ०)॥ 

सचाय प्रहत्तमाचस्य विञ्चलजिद्धिकरणम् | 

ख. साम्युल्याने विश्वजित्क्रोते विभागसंयोगात् ॥ 
२५॥ (पू०)॥ 

भा. इदमामनन्ति, “यदि सत्राय दौच्ठिता अथ साभ्युत्तिष्टेरन्,* 

सोममपभज्य विश्वजिता च्रतिरात्रेण सवेस्तोमेन सवेष्ठेन 
सदेवेद सद् च्णिन यजेरन्-इति। तच सन्देहः, किं त्रीत- 
राजकस्योत्थाने विश्वजित्, उत प्रहत्तमारस्य ?- इति। किं 

` भराप्षम् ?--“ साभ्युत्थाने विश्वजित् क्रोते† स्यात्। कुतः? 
विभागसंयोगात्, “सोममपभज्य विश्वजिता यजेरन्-इति, 

ये दि अक्रीते राजनि उत्तिष्ठन्ति, तेषां सोमविभागाभावात् 

वेगुण्यं स्यात्। तस्मात् क्रीतराजका उन्नि्ठन्तो विश्वजितं 

कुदः ॥ 
ख. प्ररत्तेवा प्रापणान्निमित्तस्य॥ २६ ॥ (सि०)॥ 

मा. वाशब्द्ः पत्तं व्यावत्तयति। प्रहटत्तमाचरस्य उत्थाने स्यात् 
कुतः ?। ' प्रापणात् निमित्तस्य", साम्युत्थानं निमित्तं विश्वजितः, 

* साभ्यु्तिष्टासेरन् इति का० करौ पु पाठः। एवं तत्र अथेति पाठा नालि । 
† अचर सामे इत्यधिकः पाठः का० क्रौ० पु ॥ 
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भा. तच प्राप्त, न च तच्छक्यं विभरषयितुम्,- क्रीते सोमे साभ्युत्थानम् 

-इति॥ 

ख. आदेशार्घेतरा सुतिः ॥ २७ ॥ (° नि°)॥ 

भा. अथ यदुक्तम्,-तरक्रीते राजन्युत्तिष्ठन्तो विभागाभावात् 
विगुणं कुर्युः इति, तत्परि हत्त्यम् ; अत्र उचमते,-न विभागो 
विधोयते, भिव्येत हि तथा वाक्यं, साम्युत्थाने विश्वजिता 
यजेरन्, सोमस्य तु अपभागं इत्वेति ; तेन (अपभज्य.--इति 

अनुवादः। कथम् भरास्षिः?- द्रति चेत्। अधात् उत्तिष्ठतां 
विभागो भवति घनस्य, सोग्यं सवेद्र्याणाम् विभागः सोम- 

विभागेन लच्यते,- सोमं विभज्यान्यानि च द्रव्याणि-इति 

अरादेशाथे इतरा तिभवति। तस्मात् क्रीते च अक्रोते च 
राजनि उत्तिष्ठतां विश्वजित् इति ॥ (६।५)। ७ अ०)॥ 

दीक्ञापरिमाणस्य द्रा श्ादल्रेनियमाधिकरणस् | 

ख. दीक्षापरिमाणे यथाकाम्यविशेषात्+*॥ २८ ॥ (प°) ॥ 

भा. ज्योतिष्टोमं भरह्लत्य शयते, एका दौच्ता तिक्ल उप्रसद्ः 

पञ्चमीं प्रसुतः- इति ˆतिखो दौच्ाः "दादश दत्ताः इति 
बह्भनि दौत्ञापरिमाणानि च्राम्नातानि। तेषु सन्देहः किम् 

अनियमो, यदा तद्वा परिमाणम् उपादेयम्; उत दादश 

दोत्ताः?-इति। किंमप्राप्षम् ?-दौत्तापरिमाणे यथाकामी 
स्यात्, नास्ति नियमः। कृतः?। अविशेषात्, न कञ्न 

* अच ^ अचायृक्तः सिद्वान्ता वितः इत्यादिना ^“ तस्मादियमवावधारणा, दीका 

परिमाणे यथाकामोति सिद्धान्तम्" दत्यन्तन सन्दभंन वाक्निकछता सचाभिप्राय- 

मन्यथा वयाष्याय भाष्यव्याष्यानं नान्वमादि । णएनमवाधिकरणं द्धिधा विभक्तय न्याय- 

मालायामधिकरणद्धयं प्रादर्शि । ततख भाष्यन्यायमालाम्रन्ययाः अधिकरणसषुयरासाम्यं 

नास्ि॥ 



। भा. 

भा 

भा. 

भा. 

६ अध्याये ५ पादः ॥ -७९ द 

विशेष उपादोयते। तस््नात् यत्किञ्चित् परिमाणम् उपादेयम् 

--इति॥ 

इाटशादस्तु लिङ्गात् स्यात् ॥ २९ ॥ (सिर) ॥ 

“दादशादः' एव परिमाणम् उपादीयेत । कुतः?। “लिङ्गात् 
(सामण्यात्- इत्यथः) । किं सामथ्ये ?। द्दादट्श रावीर्टोच्ितो 
ग्तिं बन्वीत'*- इति नित्यवद्ाम्नायते, न मा्तिकं; तदेव 

नित्यं कुवन्, न शक्रोति अन्यत्परिमाणम् उपादातुम्। तस्मात् 
हादशादहः एव परिमाणं नियम्येत, अन्यानि परिमाणानि 

विज्लतौ भविष्यन्तीति न एषाम् चअान्थैकयम्- इति॥ (६।५। 

८ अ) ॥ 

ॐ £ 

गवामयनं माघपाणमास्या पुरस्तादौत्ताधिकरणम् | 

` पौणमास्यामनियमोऽविशषात् ॥ ३० ॥ (म पू०)॥ 

गवामयने श्रयते,“ पुरस्तात् पौणमास्याखतुरदे दीददेरन्' 
-इति। तच सन्देहः, कस्याः पौणएमास्याः?- इति। किं 
प्रानम् ?--“पौणमास्याम्- अनियमः- इति। कुतः?। “च- 
विशेषात्, न अचर कथित् विेषवचनः शब्दः उपादीयते ॥ 

आनन्तय्यौत् तु चेची स्यात् ॥ ३१ ॥ (रय पृ०)॥ 
तुशब्दः प्तं व्यावत्तेयति। नेतत्,- अनियमः- इति, “चैत्री, 

पौणेमासो तु भवेत्। कुतः ?। “च्रानन्तय्यात्, पौणेमासीम् 
उक्वा अनन्तरं वाक्यशेषे चेची ̀ सङ्ोत्येते, “ परस्तात् पौण- 

मास्याञतुरद्े दीच्ेरन् तुमुखं वा एषा पौणेमासौ सम्बत्स- 

* ““ बज्ञाथे' याउ्वेया द्रव्यसम्पादनं तिवननस'' दति माधवः ॥ 
4 ध 
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भा.रस्य, या चेषो पौणमासी इति। अचर “सन्दिग्धेषु वाक्य 
शेषात्” (९।४।२९ ख०)- इति चेच नियम्येत ॥ 

ख. माघी वेकाष्टकाख्तेः॥ ३२॥ (सि) ॥ 

भा. वाशब्दः पकं व्यावत्तयति। न चैतत् अस्ति चैची- इति, 
किन्ति ?- “माघोः- इति । कृतः ?। “एकाषटकाञयुतेः, ऋये 
हि एकाषटकाश्रतिभेवति, तेषाम् ˆणकाष्टकायां क्रयः सम्पद्यते' 
-इति। तस्मात् माध्याः पुरस्तात् चतुरद्धे दौच्ितस्य 
एकाष्टकायां क्रयः शक्यते कतम्, न चैक्राः; तदेतत् सामथ्यं 
नाम लिङ्ग, तत् वाक्यस्य बाधकं भवति। तसस्ात् माधो पौण 
मासी-इति॥ 

खः अन्या ्रपीति चेत् ॥ ३३॥ (जा०)। 

भा. इति चेत् पश्यसि, माघी पौणेमासी, एवम् एकाष्टकायां 

क्रयः सम्पत्स्यते- इति; तत् न, असा अष्टम्य एकाष्टका, 
"दादश एकाषटकाः- इति, तेन न दोषः॥ 

ख. न भक्तित्वादेषा हि लोक ॥ ३४ ॥ (आा० नि०)॥ 

भा. नैतदेवं, भाक्तो दि अन्यासु अष्टमीषु एकाष्टकाशब्द्ः; एषा 
हि मुख्या, या माघ्यां ठत्तायां ; मुस्यगौ णयोख मुद्ध सम्प्रत्ययः ; 
तस्मात् मायेव पौौणमासी-इति॥ 

ख. दीक्षापरापे चानुग्रहात्॥३५॥ (यु०१)॥ 

भा. (एकाष्टकायां दीद्ेरन्, एषा वै सम्बत्सरस्य पलो, यत् 
एकाष्टका इत्युक्ता पुनः, चतुर दे परस्तात् पौणमास्या दत्तां 

4 > य [क 9 विधाय "तेषाम् एकाटटकायां क्रयः सम्पद्यते, तेनेकाषटकां 



₹ ध्याये १ पाटः ॥ ७९ ५ 

भा. नच्छवर्* कुवन्ति इति, दो चातः भ्रचुपताम् एकाष्टकां कयेण 
तु गृह्णन् माध्याः पौणमास्वाः अधिकारं दशयति। अस्याच्च 
माष्याम् अष्टम्यामभौज्यमानायां भवति मचः, यां जनाः 

भतिनन्दन्ति रातो घेनुमिवायतीं, सम्बत्सरस्ययापलीसखा नो 

अस्तु सुमङ्गलो- इति अष्टकाये सुराधसे खादा- इति, याग्सौ 
माच्य्टमो, ताम् एकाष्टकां ट्शयति ॥ 

ख उद्याने चानुप्ररोहात् ॥ ३६ ॥ (यु २)॥ 
भा. “उत्थाने च' अनुमरोद्धं दशयति, ˆ तान् उतिष्ठत चअ्रौषधयो 

वनस्पतयोगनूत्तिष्ठन्ति- इति वसन्ते उत्थानं दशयति, तस्मिन् 
षधयो वनस्पतय उत्तिष्टन्ति। तस्मादपि सा नियम्यते॥ 

ख. अश्यां च सव्वलिङ्गानि ॥ ३७॥ (यु° ३)॥ 
भा. “आत्त वा एते सम्बत्सरस्याभिदीचन्ते, य एकाष्टकायां 

दो न्ते- इति, आत्ता यस्िन् काले भवन्ति, स चान्तः कालः, 

ओतेन च आत्ता भवन्ति। तस्मात् माध्ये्टमी एकाषटका-- 
इति। तथा, “यस्तं वा एते सम्बत्सर स्याभिदटोत्तन्ते, य एका- 

ख्कायां दौकन्ते--इ ति, अयनपरिटत्तिव्येरतशब्देन उचते । 
तथा “अपो नाभिनन्दन्तोग्वग्डथमभ्यवयन्ति- इति चेषां दीः 

त्िता अभिनन्दन्तोगभ्यवेयुः। तस्मादपि माघी पौणेमासी 

-इति॥ (६।१५)। ९ अ०)॥ 

* नच्छंट समोचीनाभिति क° सं° पुस्तकं टीका वत्तेते ॥ 
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दी्चात्कपं तत्रियमानासणयत्कषेधिकरणम् ॥। 

ख. दीक्षाकालस्य श्टित्वादतिकमे नियतानामनृत्कषः 
प्राप्तकालत्वात् ॥ ३८ ॥ 

भा. इद्म् श्रयते,--' तस्मात् दोक्ितो न ददाति न पचति न 

जुद्योति'-- इति ज्योतिष्टोमे समामनन्ति; यदि तु देवात् मानु 
षात् वा प्रतिबलात् दोक्ताकाल उत्छष्यते, तच सन्दरेहः,-- 

किंदानद्ोमपाकानाम् उत्कषेः, उत न?-डइति। किंमराक्षम्? 
--* अनुत्कषेः', नियता हि दान-दाम-पाकाः, “यावञ्जीवम् 
अत्रिज जुद्ोतिः इत्येवमादिभिः अ्तिभिः तेषामपवादो,-- 
येष्वद्ःसु साङ्गो ज्योतिष्टोमो विहितः, तावन्ति दधानि मुक्ता 
अन्येषु अदहर्सु कत्त्याः, ज्योतिष्टोम-विधानकालात् परतो- 
प््रतिषिद्धाः। तस्मात् कन्तव्याः, मारो हि तेषां कालः- इति ॥ 

द उकत्कषों वा दीशितत्वादविशिष्टं हि कारणम् 
३९ ॥ (सि०,) ॥ 

वाशब्दात् पन्तो विपरिवत्तते। यदुक्तम्, नैषाम् उत्कषेः-- 
इति, नैतदेवम् ; उत्छषटव्याः। कुतः ?। ‹दीच्वितत्वात्, दी ज्ि- 
तस्य ते प्रतिषिद्धाः, न दीक्ितो यस्मिन् काले; लच्छणा हि 
एवं स्यात्, वथा तु वयं बूमः, तथा स्तिः कारणम् ; प्राक् च 
अवन्डधात्, अयं टोच्िति एव; अविशिष्टं हि कारणम्, यत् 

एव ज्यातिष्टोमविधानकाले, तदेव अतिक्रान्तेण्पि; उभयत्र इदि 

दीक्तितत्वं दि कारणम्। तस्यात् तेषाम् उत्कषैः- इति॥ (६। 

५।९० अ०) ॥ 

भा. द | 



ख. 

९ चष्याये ५ पाद्ः॥ ७९ 9 

व्योतिष्टामोत्कपे प्रतिद्दामाननुष्टानाधिकरणम्॥ 

तच प्रतिहोमो न विद्यते, यथा पृव्वषाम् ॥ ४० ॥ 

भा. त्र उत्छष्यमाणे ज्योतिष्टोमे+, चरृतेषु होमेषु किं परि 

भा. 

सट्धाय होमाः कत्तयाः, उत न? इति। किं मराप्तम् ?-- 
परिसङ्खयाय होमाः क्रियेरन् । किंकारणम् ?। अवश्यकत्तवय- 
तया हिते विधिता द्ोमाः, अतिपन्ना अपि कर्ता एव, 
तथा दि एषाम् अवश्यकत्तव्यता अनुगृहीता भविष्यति, 
भधानमाचरंतु नियतं, न अच कालानुरोधः क्तव्यः, नदोवेग- 

स्थानोवत्वात्। वद्यपि अतिक्रान्ताः कालाः, अतिक्रान्तानाम् 

परेसङ्कयाय प्रधानमात्राणि कत्तव्यानि, यथा अवश्यकततेवयं 
भृक्ति्डतकदानादि, यत् अतिक्रान्तं भवति, तत् परिसद्ुयाय 
क्रियते, एवमिदम् अपि-इति। 

एवं प्राप्ते बूमः, “तच प्रतिद्ोमो न विद्यते, यथा पूतां, 

 कत्तव्यम् अज्नत्वा कुयात्, न अकन्तव्यम् ; चअकन्व्याञ्॒ एते, 
अ ( 

प्रतिषिद्धत्वात्, "यथा पृहषां, असति कालातिक्रमे अृतानाम् 
न परतिद्धोमः, एवम् एषामपि- इति ॥ 

कालप्राधान्याच्च ॥ 8१॥ (यु०)॥ 

कालप्राघधान्यं च भवति, निमित्तत्वेन तस्य तत्वात्, तद्- 

भावे विदितमेव न भवति, म्रधानमात्रं यद्यपि नियम्येत, 

तथापि निमित्ते काले; स च नदीवेगस्थानीयः कालोगतिक्रान्तः, 

अतो न मतिद्ोमः कत्त्यः- इति । (६।५।९१९ अ०) ॥ 

* ज्यातिष्टामकाले दति का० क्रो पु० पाठटः॥ 



७१ मोमांसा-दभनं 

सु. 

भा. 

भा. 

उदवसानीयेात्कषेऽपि प्रतिद्दामाननुछानाधिकरणएम् ॥ 

प्रतिषेधाच्चोह्वमवख्थादेष्टेः ॥ ४२ ॥ 

ऊद्धमवब्टयात् चरा उद्वसानोयाया इयं दोमाः, तेष्यति- 
पन्नेखु देवेन मानुषेण वा प्रतिबलेन भवति संशयः, किं भ्रति- 
होमः कत्तद्यः, उत न?- इति। किंप्राप्षम् ?--कतेयः- इति, 
उगमुक्तदीच्तो हि स तदा भवति, दीच्ताणाम् उन्मोचनाथा हि 
अवग्डथः; तस्मात् कत्त्याः, ते न कताः-इति। 

एवं भ्रात ब्रूमः, -"ऊद्धम् अवग्टथात्, चा उदवसानीयाया 
“इष्टेः, अतिपन्नानाम् न प्रतिद्धोमः स्यात्। कुतः ?। ^अरति- 
षेधात्" ्रतिषेधो हि भवति, एतया पुनराधेयसद्खितया इच्छा 
चअ्रिदोतचं होतवयम्- इति, ्रागृदवसानीयायाः, होमस्य 

प्रतिषेधः, यावत् उदवसानोया उत्छष्यते, तावत् म्रतिषेधः; 

एवं अतिः, इतरथा लत्तषणा स्यात्। तस्मात् चकत्त्याः, ते न 
छताः- इति, न स्यात् प्रतिद्दोमः-इति॥ (६।५।९२ अ) ॥ 

------~-----~ 

प्रतिदामे सायमग्रिदाचप्रश्टत्यारम्भाधिकरणम् ॥ 

प्रतिदहोमश्चेत् सायममिहोचप्रथ्तीनि इये- 
रन् ॥ ४२ ॥ 

एतेषु एव उदाहरणेषु भवति संशयः, किं प्रतिहोम 
सायमच्रिददोम्र्तोनि आरभ्येरन्,* उत भातः अभ्रिदोच- 
भरष्डलोनि ?--इति। "ननु नास्त्येव म्रतिद्धोमः- इति स्थितम्। 

उचपते,-अस्ति- इति छत्वा चिन्तयामः। छत्वा-चिन्तेयम्, 
अन्येषु सद्रशन्यायेषु उदाहरणेषु अस्याः प्रयोजनम् अस्ति-- 

४ द्येरन् दति का क्रौरपु° पाठः॥ 



क् ष्यध्याये ५ पाटः ॥ ७९ € 

भा. इति चिन्तपते। किं भराप्नम ?-अनियमः, चथेछतत्वात्। णवं 

प्राप्ने बरमः,--यदि प्रतिद्दोमः क्रियते, सायमभ्रिद्दोत्रम्रटतोनि 

हयेरन्। कतः ?। सायमग्रिद्दोचाद्ारभ्य अतिपन्नानि, तेन 

बानुपू्ण प्रतिद्धोतव्यानि--इति॥ (६।५।९२ अ) ॥ 
-- ~ 

चोड़शिसंस्ये प्रातरग्मिदाचप्रश्त्यनुष्ठानाधिकरणम् ॥ 

ख. प्रातस्त् षोरशिनि ॥ ४8 ॥ 

भा. षोडशिसंस्थे सोभमेतिपन्नेषु होमेषु सन्देहः, किं सायम 

च्रिद्दोचेण- इति, उत प्रातः*?- इति। किंम्राप्तम्?-साय- 
रोते (र् ¢ क न © = 

मञ्चिद्धोतेणेति पू्स्िन् अधिकरणे उक्तम्, उत्सगण सवेत्रवम् 

इति भरास्षम्। तथा प्राप्ते उचते“ म्रातस्तु षोडशिनि" 

घोडशिसंस्थे प्रातरग्रिद्ोचादोनि अतिपन्नानि-इतिभ्रातरभ्रि- 

ोचादेव समारभ्यानि- इति ॥ (६।५।९४ अ) ॥ 

भेटनादिनिमित्तकद्दामस्य दशपूणंमासाङ्ताधिकरणम् ॥ 

[ख (५ 

ख. प्रायश्चित्तमधिकारे सव्वच दोषसामान्यात् ॥ ४५ ॥ 
(पू, ॥ 

भा. दशपूणमाखयोः अयते, “भिन्ने जुद्ोति खनने जुद्योति'- 
दति। तच किंदशेपूणमासयोरेवेतत्,- भिन्ने खान्ने च पराय- 

सत्तम् उत यत्र भिद्यते खन्दति च?-इति। किं भाप्नम्? 

* “प्रातःसवने वदहिःपवमानेन सोष्यमाणा ऋ तिजः लायाः वदि प्रसपन्ति, तदानी 

मेकस्य ष्ट ताऽन्यः इत्येवं पिपौलिकावत् पडङ्ूराकारण गन्तव्यम् । तच परता गन्तः कच्छं 
ग्टदोलेव ष्टताऽन्या गच्छत् । एवं सति यदि प्रमाद्ादुङ्गाता ग्ररीतं कच्छं मञ्चेत, तदा 

दच्तिणामदच्ला प्रक्रान्ता यज्ञः समापनोयः। तं समाप्य पनरपि स यज्ञः प्रयाक्तवयः। 

तसन् प्रयागे पूत्वे यदितं द्रवयं तत् ददात् । यद् प्रतिदन्ता मचत, तदा तस्मिन्नेव 

प्रयागे सव्वेखं तद्मात्'' इति न्यायमालाऽन सन्धेया ॥ 



७२० मोमांसा-दशेने 

भा. भ्रकरणे यत् प्रायञित्तम् एवञ्चातीयकम् किञ्चित् उत्पन्न, 

तत् स्रच यच यत्र भिद्यते. खन्दति वा, तत्र तच स्यात्। 
कश््रात् ? "दोषसामान्यात्" समानं निमित्तम् कन्दनम् भेदनम् 

` वा, स एवा दोषः-इति अभिप्रेतम्। प्रकरणात् द्शेपूणे 

भा. 

भा. 

षू. 

भा. 

मासयोः प्राय्ित्तम्, वाक्यात् अन्यत्रापि, प्रकरणा वाक्यं 
बलोयः। तस्मात् सवच स्कन्ने मिन्ने च प्रायित्तम्- इति॥ ̀ 

प्रकरणे वा श्ब्द्हतुत्वात् ॥ ४€ ॥ (सि १)॥ 

“प्रकरणे' एव भिन्ने न्ने वा प्रायसित्तम्। कुतः ?। “शब्द- 
हेतुत्वात्, तेन प्राछृतेन अथन सद्ेकवाक्यता एषा होमानाम्, 

ततो दहोमवतो यागस्य प्रत्यायने ्रक्छतो “यजेत इति शब्दो 

तुः; एवं चेत् तदुपकारेण्णथेवान् भविष्यति- इति, इतरथा 
विना वाक्येन, फलं करपयतवब्यम् स्यात्, तस्मात् वाक्छं फला- 
भावेनेव बाधितम्-इति कत्वा प्रकरणम् अनुग द्ोत्यम्-- 
दरति॥ 

अतदिकारश्च ॥ 8७ ॥ (सि २) ॥ 

न च, "तदिकारः' अग्रिदोचम् ज्योतिष्टोमो वा, न दशंपूणे- 
मासविकारः, यदि तदिकारो भवेत्. तचापि न्ने भिन्ने वा 

प्रायखित्तम् स्यात् इति॥ (६।५।९१५ अ०)॥ 

व्यापत्रशब्दाथेनिणेयाधिकरणम ॥ 

व्यापन्नस्याप्म गतो यदभोज्यमार्याणां तत् 
प्रतायत ॥ 8८ ॥ 

व्यापन्नमम्सु म्हरति- इति ययते। किं यापन्नम्- 

इत्य चते ?-- इति तदभिधीयते,-वापन्नं, दूषितं येन कायन 



ई अध्याये ५ पादः ॥ २९ 

भा. क्रियते। किं तत् ?। यत् अभोज्यमायाणणम्, केशकोरावपन्नम् 
अन्येन वा उपघातेन उप्तं, तदयापन्नम्--इति॥ (६ ।५। 

९.६ अ०) ॥ 

अपच्छेदयोगपद्येऽपि प्रायखित्ताधिकर णम् ॥ 

ख. विभागतः प्रायश्चित्तं यौगपद्ये न विद्यते ॥ 8८ । 
(पू०,॥ 

भा. अस्तोचुद्गाचोरुद्गातुमतिदहतवावा यच अपच्छेदः, किं तत्र 
भ्रायित्तम् स्यात्, न?- दति भवति संशवः। किं तावत 
भराक्षम् ?--भरायखित्तम् यौगपद्ये न विद्यते'। कुतः ?। “विभाग 

श्तेः, विभक्तेःपच्छदे* माययित्तमामनन्ति, अपच्छेदख अयम् 

विभागः, स उभाभ्यां साध्यते, इह च एकेन साध्यमाने भ्यते 

प्रायञित्तम्, उद्गात्रा भ्रतिद्धच्ा वा। न च यदपरेण सद 

क्रियते, तत् केवलेन छातं भवति, यदि हि केवलेन छतं स्यात्, 

तेन छतं, अपरः किं कयात् ?। तस्मात् न युगपद् पच्छन्नयोः 
भ्रायञित्तम्- इति ॥ 

ख. स्याद्वा प्राप्ठनिमित्तत्वात्रालमाचमेकम् ॥ ५०॥ 
(सि) ॥ 

भा. “स्यात् वाः प्रायित्तम् यौगपदेण्पि, माप्तम् दि निमित्तम् 
अपच्छेद उद्गातुः प्रतिदहतञ्च। यत्र इह इयोः अपच्छेदः, ततर 

दावप्यपच्छिननौ, एकोगप्यपरोग्पि ; संयुक्तस्य द्धि पथग्भावे- 
प्षच्रट्ः, स च उभयस्थोग्पि, एकेनापि तच अपच्छेदः क्रियते 
ग्नपेच्य अपरम्, अपरेणापि। ˆकालमाचन्तुः तच “एकम्, न 

* अवच्छद दति आ० सोा० प° पाठः॥ 
4 दर 



रर मीमांसा-दशेन 

भा. च कालक्यादपच्छेदयोः रेकं मवति। तस्मात् भायञ्ित्तम् 

चु. 

भा. 

भा. 

भा. 

युगवद पच्छटेप्यि॥ (६।५। ९७ अ०)॥ 

ञओगपद्येऽदाक्िष्य-सव्वैेखदाकिष्छविकल्पाधिकरणम् ॥ 

तच विप्रतिषधादधिकल्यः स्यात् ॥ ५१॥ (सि°,।॥ 

यदयुद्भातुभतिद्धचाः युगपद पच्छेटो भवति, तच सन्देहः, 

किम् अद् ्तिण्यं, सेस्वं वा विकारुपः, उत समुच्चयः ?- इ ति। 

किं म्राप्तम् ?-- (तच विप्रतिषेधाद्विकरषः स्यात्", विरुद्धौ दि एतौ 
€ ] 9 

करपौ, सवेखमदास्तिण्यं च ; तस्मात् विकरपो भवितुमद्ति ॥ 

प्रयोगान्तरं वोभयानग्रहः स्यात् ॥ ५२॥ (पूर)॥ 

वाशब्दः पत्तं व्यावत्तयति। न च एतद्स्ति,- विकल्पः- 

इति, उभयोविधानात्, सदेाङ्गोपसंद्धारौ प्रयोगवचन एवम् 

उपपद्यते। विकरे दि पच्े बाधः, तस्मात् समु्यः। अथ ` 
यदुक्तम्, विरोधात् विकरुपः-- इति । उचते, “योगान्तरे 
वा उभमयानु्रहः स्यात्, तेन पुनः “यजेत इत्युच्ते, .दिस्तस्य 
भरयोगः। तत्र एकस्िन् प्रयोगे एकः करः, अन्यस्मिन् अपरो 
भविष्यति। रवम् अविरोधः। तस्मात् उभयं प्रायखित्तम्-- 

द्रति॥ 

न चैकसंयोगात् ॥ ५३॥ (उ०) ॥ 

न च, एतदेवम्। कुतः ?। ˆ एकसंयोगात्, स॒ एव यागः पुनः 
क्रियेत, यदि अन्यतरेण विना वैगुण्यम्-इत्यवधायत, सतेस्वे 
क्रियमाणे अद्ाक्िण्याभावात् विगुणः स्यात्; न अन्यद्धिन् 
प्रयोगे क्रियमाणे अन्यः ्रयोगोग्नुगृद्धते, न च अद्ाच्तिण्यस्य 



ई अध्याये ५ पादः ॥ रेरे 

भा. सहखद्ानस्य च प्राधान्यं, गुणवता प्रयोगेण कमे सम्बन्धयि- 

ख्. 

भा. 

तव्यम्। तस्मात् विकर्षः ॥ (६ ।५।९८ अ०)॥ 

चानुपून्वनापच्छं द उत्तरापच्छं दनिमित्तप्रायधित्नानुष्टानाधिकरणम् ।। 

=. ~^ स ४ 
पोर्व्वापय्य पृ्वद् ¡ बल्यं प्रकृतिवत् ॥ ५४॥ 

यत्र आानुपूवण भवत्यपच्छेदः, तच किं पूर्वनि मित्त भरायित्तं 
उत उत्तरनिमित्तम् ?- इति भवति संशयः। किं प्रास्षम्?-- 
पूवस्य बलोयस्त्वं, पुवापच्छदे यत् नेमित्तिकं प्रा्षम्, तिन् 
सति तदिरुडं न शव्यं कत्तम्, न च अशक्यम् उपदे शादे भवति, 

पत्तविक्ानं भ्राप्म्- इति न संशयः। तद्प्रात् तद्विरोधेन 
अन्यत् कायं न विरुद्धम्। क तदहि तत् स्यात्?। यत्र केवलं 
निभित्तम्। तस्पात् पत विज्ञानं बलवत् । 

एवं प्रक्षे ब्रूमः,“ पौवापय पूदौबेख्यं' स्यात्। कुतः ?। 
अास्यातेन हदि योग्थेः, कन्तेव्यः- इत्युच्ते, तत्र॒ रएतदनुबद्ं 
यथा शक्येत, तथेति, तत् ूत्विज्ञानवाेन शक्यते, नान्यथा, 
तेन पृषैविज्ञानं बाधित्वा इदं कत्त्यम्--इति भवति शब्दायेः। 

ननु पुत्र विज्ञाने इदम् उपपद्यते, यत् अन्यत् विरोधकं 

विज्ञानं भविष्यति, तत् (मिध्या-इति। अभूतं हि तन्न शक्य- 
माखयितुम्,.- इदं नाम तत् इति, न च, अभ्रतिषिद्धं तस्मिन् 

न पूद्विज्ञानं सम्भवति। तस्प्रात् अप्रतिषिद्धं भविष्यत्, वदा 
तु तत् भवति, तदा पू्ैविज्ञानं बाधमानमेव उत्पद्यते ; तत् 
इदानों बाधितं न शक्रोत्युत्तरं बाधितुम्-डइति, “प्रक्णतिवत्, 
यत् हि प्रातं वेरृतेन बाध्यते, तत्रापि एतदेव कारणं. न 
अनाधित्वा पढे विज्ञानं वेछतं सम्भवति-इति, भातं च पुष, 
यतो विङतौ तदपेच्ता। 

“प्रत्यक्षत्वात् वैक्लतम् आनुमानिकं प्राकतं बाधते- इति 



७२४ मीमांसा-द्श्ने 

भा.चेत्। प्रत्यत्तत्वेभपि सति नैव बाधेत, यदि यथावणितोग्य- 
मास्याताथा न भवेत्, सुति पद विज्ञाने अशक्यत्वात् भ्रां 
बाधेतैव। तस्मात् परबलोयस्त्वं न्याय्यमेव- इति ॥ (६।५। 

१९ अ) ॥ 

उन्रातुरुत्तरापच्छं देऽपि सव्वेखदचिणादानाधिकरणम् ॥ 

ख. यचुद्गाता जघन्यः स्यात् पुनयन्ने सव्ववेदसन्द दयात् 
यथेतरस्मिन् ॥ ५५ ॥ 

भा. यदा प्रतिद्तुः पृ्रमपच्छेदः तत उद्गातुः, तच अदद्िणेन 
इष्टा पुनय्टव्यम्। तत्र सन्देहः, पुनयागे किं दाद्शशतं 
दातव्यम् उत सचखम् ?-इति। किं प्राप्तम् ?- दादशशतम् | 
कतः ?। एवं हि च्राम्नायते, ˆतच तत् दद्यात्, यत् पूहस्मिन् 

दास्यन् स्वात्, प्रैस प्रयोगे ज्योतिष्टोमदक्िणेव प्राप्ता । 
तस्यात् दादश्शतम् इति । 

एवं प्रापे बूमः, तत्र “पुनयज्ञे स “दद्यात्, “यथा इतर- 
सिन् (पैस्िन् अहनि सदैखम्)। ˆ कथम् तच सुहखम् ?-- 
इति चेत्। प्रतिहतः अपच्छेदात्, म्रतिदत्तेरि अच्छिन्न 
दादशशतं बाधित्वा सर्वस्वं दास्यन् भवति। “ननु पृ्स्िन् 
अहनि दादश्शतमप्यसौ द्ास्यन्नासीत्। सत्यं, सहे खदानेन 
त॒ उभयं प्रदत्तं भवति, तस्मात् तहेयं। “ननु अवागपि 

दादशशतात् सबैखम्'। नेतदे वम्, अधिछते द्वाद शश्ते सतै खम् 

अप्यधिकं भवति। अपि च पूवस्मिन् अह्नि नेव दादशशतं 
दास्यन् भवति--इति, एतावत् दास्यन् इति उचते, यस्य 

उत्तरकाले तावद्दानं भवति। न च, पूटस्िन् अनि दादश- 

शतं दौयते, तस्यात् न तदास्यन्--इल्य वगम्यते, मिध्याबुद्धिः 

सा, तत्त्वेन व्यवद्धारः। 



भा. 

ख. 

भा. 

< अध्याये ५ पाटः ॥ ७२५ 

“ननु च सदखम् अपि प्रतिषिद्धं भवति, तदप्यसौ न 

दास्यन्निति, साण्प्यस्य मिश्यावृद्धिः। न--इत्याह, साभ्यासस्य 

ज्योतिष्टोमस्य प्रयोगः, तत्र प्रथमप्रयोगे अदात्तिण्यविरोधात् 

सर्दखम् वाध्यते, दि तीयम्रयोगे तदानं चोद्यते ; तत्र विरोधो 
नास्ति, तस्य एव यज्ञस्य स एव प्रयोगः, प्रतिदत्ता च 
तस्मिन् अपच्छिन्नः इति दाद्शशतं बाधित्वा सेखमेव दास्यन् 
भवति। तस्मात् सखम् तच देयम् इति॥ (६।५।२० अ०) ॥ 

क््््---------- 

अगे णेऽपच्छ टे न सवंषामावत्तेनाधिकरणम् | 

अहगंगो यस्मिज्रपच्छेद् स्तदावत्तत कमोघ्रयक्तात् ॥ 
५६ ॥ 

अद्गेणे यदा भवति कङ्िंखिद दनि उद्गातुः अपच्छेदः, 

तदा सन्देहः, किं छत्स्ो अद्गेण अावत्तते, उत तदेव अददः? 

-इति। किं म्राप्म्?- छत्छोगहगैणः। कुतः ?। परैर दोभिः 
विना, तदा विगुणं भवति, तस्यात् गण एवावत्तत- इति। 
णवं प्राप्ने बमः, “यस्मिन् अपच्छेद्ः', ˆतत्' एव ‹अआवत्ततः 
कुतः ?। ˆकमपुथक्रात्, पृथगेतानि कमाणि, न अन्यत् चद्ः 
अन्यस्य गुणभूतं, इद्धा इति च यागं परिसमाप्येत गम्यते, 

न साङ्गम्- इलति; यान्यदहरन्तराणि साहाय्येन उपकरि- 

ष्यन्ति, विद्यन्त एव तानि ; अतः साद्ाय्यं करिष्यन्ति-इति। 

तस्मात् तदे वावत्तत ॥ (६।५।२९ अ०) ॥ 

इति ओवरखामिनः जतौ मीमांसाभाष्ये षष्ठस्याध्यायस्य 

पञ्चमः पादः॥ 



त्तु. 

भा. 

भा. 

# ~ 

षषे अध्याये षष्ठः पाद्ः॥ 

~> 

सते सम,नकल्पानाम् सद्ाधिकाराधिकरणम् ॥ 

सन्निपातेऽनेगुग्यात् प्रकूतिवत्तल्यकल्या 
यजेरन् ॥ १॥ (सि) ॥ 

सराणि उदाहरणम्, "सप्तदशावराः सच्रमासोरन् य एवं 

विदांसः समासते य एतं विदांसः सत्रम् उपयन्ति-इति। तच 

सन्देहः, किंसमानकरपानाम् भिन्नकर्पानाम् च रुहा धिकारः, 

उत समानकर्पानामेव?-इति। के पुनः समानकरुपाः ?। 
° राजन्यातिवध्रपश्ववसिष्ठवेन्यखुनकानाम्> कण्वकश्यपसङ्कतो- 
नाम् नाराशंसो दितीयः मरयाजः, तनूनपात् इतरेषाम्'। णवं 

केचित् नाराश्ंसकर्पाः, केचित् तन्नपात्कर्पाः। तत्र किं 

तावत् भ्राघ्तम् ?-“रुन्निपाते' बन्भनाम् यजमानानाम् ये एव 

तुर्यकरूपाः, त एव सद सत्रमासीरन्। कुतः ?। “चवेगुण्वात्, 
इतरथा यस्य कर्षो नोपसंयित, तस्य वेगुण्यं स्यात्, यथा 

भ्ह्तवेव विना साङ्गुण्येन, फलाभावः एवम् इ हापि- इति ॥ 

वचनाद्वा शिरोवत् स्यात् ॥२॥ (पू०,॥ 

वाशब्दात् पल्लो विपरिवत्तते। न च, एतदस्ति, भिन्न- 

करपानाम् अनधिकारः इति, तेग्प्यधिक्रियेरन्। कुतः?। 

अविशेषेण सद॑षां यजमानानाम् प्राक्चिः; न च भिन्नकर्पानाम् 

म्रतिषेधः। (ननु वेगुण्यं भिन्नकरपानाम्'। अचर उचते, -- 

५ ~ ड (र ॐ 

* अच वसिष्ठ इत्यत्र वशि इति क०सं०्पु° पाठः| एवं वन्य दत्य वश्य दति 

कट स॒ दवितौयपुस्तकपाठः | 



ई अध्याये ६ प!दः ॥ ७२७ 

भा. “ वचनात्, सामान्यवचनेन भिन्नकर्षा अपि गृद्धोताः, तच 

भा. 

भा. 

“शिरोवत्' बाधः स्यात्, यथा, "पुरुषश्रीषेम् उपदधाति इ ति- 
वचनसामथ्यात् शवशिरसां स्पर्शनं स्छतिविप्रतिषिद्धम् अपि 
क्रियते, एवं इदापि। अथवा, 'ओआशिगरवत्, यथा ˆतपेये 

च॒तवरतो भवति- इतिवचनात् ब्रतदुह्ि निहत्तायाम् अन्या- 
माशिरे* गां करुपयन्ति। एवम् रतदपि वचनात् भविष्यति ॥ 

न वाऽनारभ्य-वाद्त्वात् ॥३॥ (ड०,)॥ 

नेतदस्ति, यदुक्त, भिन्नकरपानाम् अप्यधिकारः- इति, 
समानकर्पाः एव अधिक्रियेरन्। कुतः?। अवैगुण्यात् । अथ 
यदुक्त, वचनात् वेगृण्येनापि सेत्स्यति- इति; तन्न, “चना- 
रभ्यवादत्वात्, तद्धि वचनात् प्रकरप्यते, यिन् अकल्प्यमाने 

वचनम् अनथकं भवति, यदि हि चारभ्य भिन्नकरपान्, एतत् 
उचेयत, ततो वचनम् अनथकं भवति- इति भिन्नकर्पानामपि 
सचमभ्युषगम्येत, न तु चारभ्य भिन्नकरपान्, एतत् उचयते; 
समानकस्पेघु अर्थवत्ता अस्य वचनस्य भविष्यति। तस्मात् 
न भिन्नकरपानाम् अधिकारः इति ॥ 

© न स्यादा यज्नाथत्वादौदृम्बरीवत् ॥ ४॥ (आ०)। 

“स्यात् वा' भिन्नकस्पानाम् अधिकारः। कुतः ?। "यज्ञाथे- 
त्वात् कर्पस्य, वरिष्टादोनाम् नाराशंसकरपो यज्ञस्य साधकः; 

स च यज्ञः सदषां साधारणः, परकल्पेनापि सिद्धः सिद्धो भवति; 
यथा, “ यजमानेन सम्मायौदुम्नरीं परिवासखयन्ति- इति यस्य 

कस्यचित् परिमाणेन सिद्धो यज्लोग्न्येषामपि सिद्धो भवति। 

उचते, ननु प्रयाजस्य वाक्येन पुरूुषसम्बन्धः, स च प्रकरण 
म्राप्नां यागाथतां बाधिष्यते-इतिः। न- इति ब्रूमः, फलं 

* सामसंस्काराथे दधि आशिरं तकिन् दति क ० क्रौ° पु° टीका । 



ऽर मौमांसा-दशन 

भा. हि तदा करुपयितव्यम्। “ननु इतरथाप्यदृष्टम् अवश्यं करुष- 

भा. 

ना. 

च्च. 

भा. 

नोयम्'। तत्र उचते, सत्यं करुपनोयं, प्रमाणेन तु प्रयोग- 
वचनेकवाक्येन, दितीये तु पदे करप यत्वा शब्दं, तेनैकवाक्यता 
स्यात्। “अथ उचत, कचित् समाम्नातेन सद्ेकवाक्यता 
भविष्यतिः। तथापि अग्रज्लतेन व्यर्वाह्कितिन च कल्प्यमाना 

प्रहतकर्पनाया गुरुतरा स्यात् ॥ 

न, तत्प्रधानत्वात् ॥ ५॥ (आ नि १)॥ 

नैतदेवम्, “तत्प्रधानत्वात्, पुरुषाथा द्धि एष॒ कल्पः । 
कथम् ?। वसिष्टादीनाम् नाराशंसो यज्ञाङ्गम्- इति, यञ्च यस्य 

यज्ञाङ्ग, तेन सद्ध फलदं कमं तस्य भवति ; तेनेवम् अभि- 

सम्बन्धः करियते,-वसिष्टानाम् नाराशंसेन सतं कम फलदं 
भवति इति॥ 

ओदुम्बव्यौः पराथत्वात्कपालवत् ॥ € ॥ 
(आ० नि° २,)॥ 

अथ यदुपवणितं, यथा चौदुम्बरो तथे दह--इति ; पाराश्यम् 
खौ दुम्बय्याः, यजमानो गृणत्वेन जयते । ° ननु तत्रापि भ्रयोग- 

वचनः पुरुषप्राधान्यं कुयोात्। नेषदोषः, एकेनापि यजमानेन 
सम्मिता च इयं सब्रषां यजमानसम्मिता भवति, न तु इह 

एकस्य संगद्धोते सवषां संगद्धीतः। तस्मात् “चौदुम्नय्याः' 
पारार््यम्, कपालवत्, यथा, “पुरोडाशकपालेन तुषा उप- 

वपन्तिः- इति प्रराथकपालेन तुषा उपव्षवयाः-इत्यु पादयते, 
एवमेतदपि इति॥ 

अन्येनापीति चेत्॥ ७ ॥ (आ०)॥ 

एवं (चेत् भवान् पञ्यति,- यजमानेन सम्मानं, तत् भ्रयो- 



€ अध्याये ई पादः ॥ २९ 

भा. जनं स्वेनान्येन वा यजमानेन-इति, तथा प्रयोगान्तरे यो 

च्च. 

भा. 

भा. 

यजमानः तेनापि सम्मानं प्राभोति॥ 

नेकत्वात्तस्य चानधिकारात् शब्दस्य चाविभक्त 
त्वात् ॥ ८ ॥ (आ° नि) ॥ 

अत्र उचयते, न प्रयोगान्तरस्य यजमानः अ्रस्ज्यते*। न तु 
यजमानश्ब्दे कखिदिशेषः, यतो यजमानश्ब्टात् चयवस्था 

स्यात्, किं तदि, एकत्वस्य विवच्तितत्वात्, न दाभ्यां याज 
मानानि कत्तयानि- इति न अन्य अानोयते। “आद, अन्य 
एव तद्धि सवैयाजमानेषु भवतु। नेवं, कामिनं हि अधि- 
कत्य, साङ्गस्य यागस्य वचनम्। यजमानशब्द् खा विभक्त इद 

ओरौ दुम्बय्याः सम्माने ; तस्मात् न अन्यो भविष्यति ॥ 

. सन्निपातान्त निमित्तविघातः स्याददद्रथन्तरवदि 
भक्तशिष्टल्ात वसिष्ठविवत्य ॥ €< ॥ (आ०)॥ 

तुशब्दः पं व्यावत्तयति। बज्षु यजमानेषु “सन्निपातात्, 
निमित्तविघातः स्यात्| कतः ?। “ विभक्तशिष्ठत्वात्, वसिष्ठ- 

निवत्य' प्रयोगे नाराशंसो नेमित्तिकः ; अन्यद्िन् तनूनपात् 

नेमित्तिकः, यच इदानीम् उभये कत्तारः ससद्धायेन, तच 

नितिन केवलेन। तस्मात् न केवलः कत्ता; न चेत् वासिष्ठः 
केवलः कत्ता, तस्यात तन्निमित्तं तच न करैब्यम्, न च इतर 
निमित्तम, उभयोरप्यन्योन्येन विघातः, “ह दद्रथन्तरवत्, तत् 

यथा, “ह टद्रथन्तरं ष्ठं भवति--इति न ठदहत्साधनकं 

रथन्तरसाधनकम्- इति, नैव तत्र ट हत् निमित्तं भवति, न 
रथन्तरं वा। एवम् इहापि-इति॥ 

* प्रसंच्छते दति का० क्रौ° पु° पाठः। 

† वशिष्ठ इति खा सा°्पु°्पाठः। { साहाय्येन दति का क्रौ° पु° पाठः। 
4 0 



३० मोमांसा-दशनं 

च्च. 

भ. 

भा, 

च. 

अपि वा छल्छसंयोगाट्विघातः प्रतीयेत स्वामि- 
त्वेनाभिसम्बन्धात् ॥ १०॥ (ज्रा° नि० १) ॥ 

अपि वा-इति प्तं व्यावत्तयति। छत्स्नं प्रति केवलस्य 
कतुत्वेन संयोगो भवति, तस्मात् “अविधातः' नेमित्तिकानाम्। 
कथम् पुन; कात्स्यन कर्तव्यत्वम् ?। “ खामित्वेनाभिसम्बन्धात्", 
कमे प्रति खाभित्वेन केवलानाम् वसिष्टादरौनामभिसम्बन्धो 
भवति, कम पुरुषाणाम् उपकारकं, तद्धि एकैकस्य शक्रोति फलं 
निवेचैयितुम् ; तस्मात् कैकः छत्लस्य कल्ा--इति तत् 
नेमित्तिकं सव्र भ्राप्तोति; यथा, तुण्डमा्रे दीयताम्-इति, 
यद्यपि सा तुण्ड-डपित्थयोमाता, तथापि तस्यै दयते ; कात्स्नन 
हितस्य सा माता भवति, न हि व्ास्ज्यते मातुत्वं; तदत् 

इहापि द्रषटव्यम्। तस्मात् असमानकरपानाम् अनधिकारः॥ 

© ॐ, क कद, र ज न 

` साम्नोः कम्मटद्यकद् शेन संयोगे गुणत्वे नाभिसम्बन्धः 
तस्मात्त विघातः स्यात् ॥ ११ ॥ (आ नि०२)॥ 

अथ यदुक्तं, ठ दद्रधन्तरवत्- इति, तत्परिद्रणेयम्। ठद- 
द्रथन्तरयोः “साम्नोः नेमित्तिक--“कमदद्धीकटेशेनः संयोगो 
भवति, तच हि उभयोः साधकत्वं, न एकस्य । स्तोतैकदेशेन 
तु तत्र साम्नोः सम्बन्धः, न छत्स्नेन स्तोत्रेण, गृणएत्वेन हि 

तत्र साम श्रूयते, स्तो प्राधान्येन। तस्मात् तत्र विघातः 

स्यात् ॥ (६।६।९ अ०)॥ 

भिन्नकल्पयारपि राज्ञः पु रहितस्य च कुलाययन्ञेऽधिकाराधिकरणम् ॥ 

वचनात्तु दिसंयोगस्तस्मादे कस्य पाणित्वम् ॥ १२॥ 
(पू०,)॥ 

भा. इटं समामनन्ति, एतेन राजपुरोहितौ सायुज्यकामौ 



&६ अध्याये € पादः ॥ ७३९ 

भा. यजेयाताम्- इति। तत्र सन्देहः, किं राज्ञो दौ पुरोदितौ 

भा. 

भा. नी 

यजेयातां, उत राजा च पुरोहितश्च? इति। किं प्राप्तम्? 

रज्ञो दौ पुरोहितौ-इति। कुतः?। पुरोहितशब्दात् 
परं दिवचनं शरूयते, तच्छब्द्वा चस्य दत्वं शक्रोति वदितुम्। 
पुरोदितख तच्छब्टवाचः अत्या, न राजा; पुरोहितवचनः 

युरोहितशब्दः; लच्तणया युगपदधिकरणवचनतायां हि तत् 
भवति। “ननु एकस्य दौ पुरोहितौ न स्तः, “पुरोहितं टणीतः 
-इति हि उपादौीयमानस्य विवच्तितम् एकत्वम् इति। 
उचयते, ˆ वचनात्' एतत् भविष्यति, किं हि वचनं न कल्पयेत् ? 

एतेनैव कारणेन दौ भविष्यतः, यथा वचनेन `चज्ञलिना 
जुद्धयोति- इत्येकस्यैव दौ पाणी भवतः, यद्यपि सयो प्राप्तः 
तथापि- इति ॥ 

अथगैभावात्त् नेवं स्यात् ॥ १३॥ (ड०)। 
तुशब्दात् पन्तो विपरिवत्तते। “नेवं स्यात्, दौ पुरोहितौ 

--इति। कुलः?। “अथाभावात्, नैवायम् अथास्ति, दौ 
युरोद्ितौ- इति, एकस्य राज्गः एक एव पुरोहितः उपादेय- 
त्वेन हि अयते, “परोदितं करोति- इति, एकत्वं विवच्ितम्। 
“ ननु वचनात्-इत्युक्तम्'। उचते, न तु वचनात् एतत् शक्य, 
संसकारनिमित्तत्वात् पुरोहितशब्द्स्य, क्रियमाणोन्पि न पुरोः 
हितः स्यात् ॥ 

अ्थांनाच्च विभक्तत्वात् न तच्छतेन 
सम्बन्धः ॥ १8 ॥ (यु०)॥ 

अथानाञ्च विभक्तत्वं श्रयते, -'तेजःसंस्तवो ब्राह्मणस्य, वीय- 

संस्तवो राजन्यस्यः। ताभ्यां वणाभ्यां तेन तेन फलेन सम्बन्धो- 
गनूद्यते। तस्पात् अपि नदौ पुरोहितौ-इति॥ 



देर मौमांसा-दणशन 

च्च. 

भा. 

भा. 

पाशेः प्रलयङ्गभावाद् सम्बन्धः प्रतीयेत ॥ १५॥ 
(° नि०)॥ 

अथ यदुक्तम्, एतस्मात् एव कारणात् एकस्यैव पुरुषस्य दौ 
पाणौ भवतः- इति; युक्तं तत्र, “पाणेः प्रत्य ङ्गभूतत्वात्” 

्रज्ञलिं प्रत्यङ्गभूतो+ दक्िणस्य पाणेः स्यः पाणिः, तेन विना 

अज्ञलिरेव नभवति, न हि दाभ्यां दक्िणाभ्याम् अञ्जलिः-- 
इति उचते, तस्मात् राजा च युरोद्धितश्च स्यात्। “ननु तत 
राजपुरोहित राजपरोद्ित्च राजपुरोहितौ यजेयाताम् 
-इति। उचते, न तौ सायुज्यकामौ भवतः, स राजा 
पुरोद्धितेन सद्ेककाया भवति, न तु पुरोद्धितः पुरोदितेन ; 
उभावपितौ हि राजानम् चभिचरन्तौ पुरोहितौ इत्युचेयते, 
न हि ताविच्छन्तौ,। संस्कार शब्दो हि पुरोहितः-इति। “नन् 
लच्तणा भवति भवत्प्ते। उचते, शुत्यभावे लचणएयापि 

व्यवद्धारो भवति, यथा, चभ्नौ तिष्ठत्यवटे तिष्टतिः इति । 
तसमात् राजा च पुरोहितश्च राजपुरोहितौ इति॥ (६। 
६ । रे अर) ॥ 

सचे ब्राह्यणमाचस्याधिकाराधिकरणम् ॥ 

चे ¢ [र 

सराणि सव्ववशानामविशषात् ॥ १६ ॥ (पू०)॥ 

इद सत्राणि उदादरणम्। "य एवं विदांसः सचमासते, 

य एवं विद्दांसः सचम् उपयन्ति--इति। तच सन्देहः, विं 
सत्राणि चयाणामपि वणानाम, उत ब्राह्मणानाम् एव ?-- 

दति। किं भ्रा्नम् ?-. सचाणि सववणानाम्' भवेयः- इति। 

अञ्जला प्रत्यज्गभता दति खआा० सा०्प० पाठः| 

† तमिच्छन्ता दति का० क्रो० पठ पाठः| 



5 अध्याये ६ पादः ॥ देर 

भा. कस्मात् ?। “अविशेषात्, न हि कञचिदिशेष आश्रोयते, अमोघां 
वणानाम् सत्राणि भवन्ति, अमीषां न-इति। तस्मात् चया- 
णामपि वणानाम् अधिकारः-इति॥ 

ख. लिङ्गद शनाच्च ॥ १७॥ (यु०)॥ 

भा. इत पश्यामः, उयाणाम् सत्राणि-इति। कुतः ?। “ लिङ्ग- 

दशनात् किं लिङ्गं भवति?। एवम् आह, "वारद्धिरं 
ब्राह्मणस्य ब्रह्मसाम कुयात्, पाथुरश्यं राजन्यस्य रायोवाजीयं 
वेश्यस्व'- इति दादशादे भवति वचनं बरह्मसामविधानपरम्, 
तस्मिन् राजन्यवेश्यानाम् दशनं भवति। तस्म्रात् अपि सुवै- 
वणानाम् अधिकारः- इति ॥ 

ख. ब्राह्मणानां वतरयो रालििज्याभावात् ॥ १८ ॥ 
( सि०)॥ 

भा. वाशब्दः पत्तं वयावत्तयति। न च एतदस्ति, चयाणामपि 
| वणानाम्- डति । किं तदि?“ ब्राह्मणानाम् एव स्यात् 

कुतः ?। इतरयो रात्विज्याभावात्, इतरयोदधि वणेयोराजन्य- 
[~ ९ € ^= = = € न 

वेश्ययोः आ्आत्विज्यं प्रतिषिद्धं; खयमेव अात्विज्येन च विना 

विगएत्वम्। तस्मात् ब्राह्मणानामेव स्यात् ॥ 

ख. वचनादिति चत् ॥ १८ ॥ (आ०)॥ 

भा. इति चेत् पश्यसि,--राजन्यवेश्ययोवैगुण्यमा पद्यते --इ ति । 
° वचनात्' यजमानाः सन्तः ऋत्विजो भविष्यन्ति, “ये यज- 
मानास्ते त्विजः इति। के पुनयजमानाः?। ये त फलं 
कामयमानाः सुचतकमेणि भढत्तास्ते राजन्या अपि वैश्या चपि, 
तेषाम् ऋत्तिक्कमं विधीयते । “त्र एतत् स्यात्' येषाम् 
अआत्विज्यं शव्यं कन्तुम्, तेषामेव तत् बाह्मणानाम् ; प्रतिषिद्धं 



ऽरे४ मोमांसा-दश्न 

भा. हि राजन्यवेष्यानां, न तेषाम् इद्म् आ त्विज्यविधानमितिः। 

भा. 

नेतदेवं, यथेव ब्राह्मणानां यजमानानामप्राघ्ं वचनविधानात् 
भवति, एवम् अब्राद्मणानामपि यजमानानां वचनप्रामाण्या- 

देव भवितमदति-इति। तस्मात् अआत्विज्यसंसकता राजन्य- 

वेशया अपि खुचमासीरन्- इति॥ 

न सखाभित्वं हि विधीौयने ॥ ₹२०॥ (आ नि०) ॥ 

नेतदे वम् ; “ खामित्वम्' अनेन वचनेन विधोयते,- एवंकामाः 
सच्रमासोरन्- इति विधोयते, न आआत्विज्यम्। “अथ “ये यज- 
मानास्ते कटत्विजः' 

-डइति। उचते, तदपि न। कथम् ?। न अतरेषा वचनव्यक्तिः 
--ये यजमानाः इत्ये शपद्ः* त्विजः- इ ति विधेयपद, 

तथा हि सुति आत्विज्यमङ्गम् यजमा नसंस्कारकं विधोयेत, न 
यजमाना चात्विज्यस्य अङ्गम् ; तच प्राछताथैता नेषाम् अल्वि- 
ज्यानां स्यात्, संखारख अदृष्टः कर्प्येत। स च यजमानः 

विषयः- इति पुनरद्रष्टम्। तस्मात् न यजमानानां सताम् 

आल्विज्याः पदाधाः विधोयन्ते, किन्ति ?--आत्विजानाम् 
पदाथानाम् अनन्यकतकता ; एषा च वचनव्यक्तिः, ऋत्विज 

इत्य॒देशपदम्, ते-इति विधीयते, ये यजमानास्त एव 

ऋत्विजो भवन्ति, न अन्ये इति, अात्विजिष पदटाथष यज- 

मानाः कत्तारो विधीयन्ते, प्रत्याम्नानात्, अन्ये निवत्तन्ते; एवं 

सति भराङ्लतप्रयोजना एव चअत्विजाः पदाथाः; न यजमान- 

संसारः अदृष्टो विधोयते इति। यजमानकतृकरषनाया- 

मप्येषाम् चअट्ृष्टम्- इति यदि करप्येतः। तच ब्रूमः+- इतरः 

स्मिन् अपि पत्ते यजमानविषयः सोष्ट्ृष्टः संखकारः- इति 

* पदानि दृति का क्रौ० पुर्पाठः। 



5 अध्याये € पाटः ॥ ७३५ 

भा. अवश्यं करुपनोयम्. यश॒ उभयोः पच्चयोदाषः न तमेकश्चोद्ो 
भवति ॥ 

ख. गाहंपत वा स्यातामविप्रतिषेधात् ॥ २१॥ (आ०)॥ 

भा. “गादेपतेः पदां राजन्यवेश्यौ भविष्यतः, न च, ततर 
आआत्विजमयोजनम्। तात् विप्रतिषेधः तेषाम्- इ ति॥ 

ख. नवा कल्यविरोधात्॥ रम॥ (आा० नि) 

भा. न चैतदस्ति. गादपते वा पदां राजन्यवेश्यौ- इति, 
करूपविरोधो हि स्यात्,“ यजमानचमसः सोममय एकेषां, 
फलमय चमस एकेषाम्' तथा, ब्रह्मसाम वादङ्भिरं ब्राह्मणानाम्, 
पाथेरभ्मं राजन्यानाम्, रायोवाजीयं वेश्यानाम्'। तस्मात् 
गा हेषते निवेशः- इत्येतदपि नास्ति॥ 

ख. स्वामित्वादितरेषामदीने लिङ्ग दशनम ॥ २३ ॥ 
| (आ० नि) ॥ 

भा. अथ यदुक्त लिङ्गदभ्नात्- इति, तत्परि हत्यम्; अच 
उचयते, अद्धीनमेव सशब्दे न वच्यति, यतः खामित्वग्डत्विजां 

विधीयते। अत ऋत्विजां खामित्वात् राजन्यवैश्यानां सतं न 
अवकर्पते-दरति। तस्मात् अदने लिङ्गद् शेनम्॥ (६।६। 
रे अ०)॥ 

-- ~ 

सते विश्रामिततत्समानकल्पानामेवाधिकाराधिकरणम् ॥ 

ख वासिष्ठानाम् वा ब्रह्यत्वनियमात् ॥ २४ ॥ 

(१ पूर) ॥ 
भा. एतत् समधिगतं ब्राह्मणानामेव सवं, न राजन्यवेश्यानाम् 
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भा. 

भा. 

भा. 

- इति; अध डइदानोम् इदं सन्दिग्धं, किं सां ब्राह्मणानाम्, 
उत वासिष्ठानां स, उत ग्गृशुनकवसिष्ठान् वजेयित्वा अन्ये- 
वाम् ?-इति। किं माप्तम् ?--सव्रषाम् अविशेषात्, न दहि 
कथिदिशेष अाओयतेगमोषां ब्राह्मणानां स्म् अमीषां न-- 

इति। तस्मात् सषाम्- इति। 

णवं भारे ब्रमः,“ वासिष्टानाम् ब्रह्मत्वस्य नियमात्, वासि- 

षछानां सत्रं स्यात्, न अन्येषाम्। कुतः ?। ब्रह्मत्वस्य नियमो 
भवति, (वासिष्ठो बह्मा भवति-इत्यतो वासिष्ठानां, तत् 

समानकल्पानाच्च खचरं स्यात्-इ ति ॥ 

सव्यषां वा प्रतिप्रसवात् ॥ २५॥ (रय प०)॥ 

“सषा वाः सत्रं स्यात्, अविशेषात्। “ननु वासिष्ठो 
बरह्मा -इत्यचपरते। न- इति ्राद्ः पुनः प्रतिखयते--“य 

एव कञ्चन स्तोमभागमधीयोत स॒ एव ब्रह्या भवेत-इति। 

वासिष्टोपदेशः इदानीं किमथंः?- इति चेत्। स्तोमभाग- 

रशंसाथेः,- स्तोमभागान् अघोयानोग्वासिष्ठोग्पि वारिष्ठकाय्थं 
समथेः कतुम्--इ ति ॥ 

` विश्वामिचस्य हौ चनियमात् श्गुृश्ुनकवसिष्ठानाम् 
अनधिकारः ॥ २६ ॥ (सि) । 

= 

ग्टग्वादटोनाम् अनधिकारः स्यात्। कुतः?। वेश्वामित्तस्य 

हौ चं नियम्यते,“ विश्वामिचो दोता भवति-इति। तस्मात् 
> =, त 

वेष्वामिचणाम्, तेख॒ समानकरषानाम् अधिकारः-इति॥ (६। 

६।४अ०)॥ 
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सचे आद्िताग्रेरेवाधिकाराधिकरणम् ॥ 

ख. विहारस्य प्रमृत्वादनम्ीनामपि स्यात् ॥ २७ ॥ 
(पू०)॥ 

भा. सच्राण्येव उदाहरणम्, “य एवं विदां सः सचमासते, य णवं 

विद्यांसः सतम् उपयन्ति-इ तिः तेषु सन्देहः, किं साग्रो- 

नामनध्रीनाच्च तानि भवन्ति, उत साग्रीनामेव?-इति। किं 

माक्तम् ?-साप्रोनामनग्रोनाच्च। कुतः ?। (विद्ारस्य प्रभुत्वात् 
परभवति दि परकीयोगपि विद्धारः सततघाम् उपकतुम्, कत्तव्य 
दि तेन सिभ्यति- इति स यदीयेन- तदीयेन वा सिद्धिमुपेति। 

त्यात् अनग्रोनामपि भवितुमदेति- इति ॥ 

ख. सारस्वते च दशनात् ॥ २८ ॥ (यु° १) ॥ 
भा. सारखते च सते भवति दशेनं,- “पररथेवा एते खगे लोकं 

यन्ति, येग्नादहिताग्रयः सच्रमासते- इति, अनाह्िताश्नीनां 

सच टशेयति। तस्मात् चपि सवषाम्॥ 

खः प्रायश्चित्तविधानाच्च ॥ २९ ॥ (यु° २)॥ 

भा. प्रायञित्तं विधीयते,“ चरग्नये विविचयेषाकपालं पुरोडाशं 
निवपेत् यस्याद्िताभ्नेः अन्येरभ्निभिः च्मयः संख्ज्येरन्"- इति, 
संसग्द्रोनाम् प्रायथित्तं दशेयति, स॒ एवं स्यात् अनाद्धितैः, 
नान्यथा ; तस््मादष्यनग्रीनां सर्ाणि- इति॥ 

ख. साग्नीनां वेष्टि पृबत्वात् ॥ ३०॥ (सि०)॥ 

भा. “साभ्रोनाम् वाः स्चराणि, न अनभ्रीनाम्। कस्मात् ?। 
“ इष्टिपुबे्वात्", इष्टिपूेत्वं सोमानामाम्नातं,- + दशेपूणेमासौ 
इद्वा सोमेन यजेत-इति ज्योतिष्टोमस्य इष्टिपूबत्वम्, तचो. 

4 ए 
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भा. ट्कपरम्परया सत्राणि मरति प्राप्तम्। तस्मात् अनश्रोनां तानि 

भवेयुः- इति ॥ 

द. सवायन च प्रयुक्तत्वात् ॥ ३१॥ (यु° १) ॥ 

भा. खार्थन च च्रग्रयः ्रयुक्ताः। कथम् ?। उपयद्विशेषात्, 
उपग्रह विशेषो हि भवति, ‹चअग्रोनादधीत-इति। तस्मात् 

अन्यस्य अग्निभिः अन्यस्य न सिद्धिः, यद्यपि करत्वथा अग्रयः-- 

इति॥ 

द. सन्निवापं च दशयति ॥ ३२ ॥ (यु° २)॥ 

भा. `साविचाणि डोष्यन्तः सन्निवपेरन्“-डति तेनापि साघ्रयः 

सत्राण्युपासते--इति गम्यते। णवं लिङ्गपरिद्यारौ अशिष्टे- 
धिकरणेःन्यचिन्तयते ॥ (६ ।६।५ अ°) ॥ 

~= 

जुक्ादीनां साधारण्थाधिकरणम् | 

ख. जुद्धादीनामप्रयुक्रत्वात्सन्देहे यथाकामो प्रती- 
यत॥३३॥ (पूर) ॥ 

भा ऊ किं जुद्धादीनि पात्राणि कस्यचित् एव यजमानस्य, उपा- 

दाय प्रयोगः क्तेः, उत अन्यानि साधारणानि कत्तव्यानि ?। 
किं प्राप्तम् ?--यस्य--कस्यचित् एव यजमानस्य उपादाय 

प्रयोगः कत्तेयः। कुतः?। न द्धि स्वं पां यजमानः प्रयुङ्क्त, 
- स्वेन पात्रेण प्रयोगः कत्तेयः- इति। तस्मात् परकोयपातैः 
अन्ये यजेरन्-इति॥ 

* तता निवपेत् इत्यधिकः पाठः आ० सा°पु° रवंका० क्रौ° पु पाठः। 



च्च. 

भा. 

च्च ध 

€ अध्याये € पादः ॥ -३< 

अपि* वान्यानि पाचाणि साधारणानि कुर्व्वीरन् 
विप्रतिषेधाच्छास्रकुतत्वात् ॥ ३४ ॥ (सि) ॥ 

"अपि वा-इति पच्तयाठत्तिः। नेतदेवं, “अन्यानि' हि 
° पाचाणि साधारणानि कत्तदयानि। कस्मात् ?। “विप्रति 
वधात्, विप्रतिषेधो भवति, कदा चित्तानि पाज्राणि उपात्तानि 

भवेयुः, चथ मरणं कस्यचित् यजमानस्य आपद्येत, तत्र 
विप्रतिषेधः स्यात्, “च्राह्हितात्रिमच्चिमिदंदन्ति यज्ञपात्र 
इति यदि तं तेदद्ेयुः, इतरेषां यज्ञो विरुध्येत । अथ तैयेज्गं 
समापयेयुः इतरस्य शरोरसंसकाराः परिलुप्येरन्, अन्येषु 
पुनः साधारणेषु उपादीयमानेषु न किञ्चित् अपि विरुध्येत । 
तसात्} तथा काव्यम् इति ॥ 

प्रायश्ित्तमापदि स्यात् ॥ ३५॥ (आ° नि°,।॥ 
नीं ० ह 

भा. अथ इदानीं पृबाक्तस्य लिङ्गस्य परिद्धार उचते, मराय- 

सत्तम् अस्मत्पन्ते परिकर्पिष्यते । कथम् ?। च्ररण्ये कान्तारे 
गच्छतां स्थितानां वा दस्युभयात् शवापद्भयात् वा चासे जाते 

दावाश्रिना वा संख्ज्येरन्, मिथो वारुविषयः प्रायञ्ित्तस्य 

 भविष्यति-इति॥ (६।६। € अर)॥ 

* अपि चेति क° सं° पु° पाठः। 

† तं पत्तं समवद्ध येयुरिति क० सं° पु०पाठः। 
, ‡ न तथा कय्येमिति का० क्री० पाठः। 
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ख 

भा. 

ना. 

ख. 

जा. 

विरृतसप्तदर शसामधेनोष वणेचयाधिकाराधिकरणम ॥ 

पर्षकल्येन वा विक्तौ कठ़नियमः स्याद्यन्नस्य 
तद्भणत्वादभावादितरान् प्रत्येकस्मिन्नरधिकार 
स्यात् ॥ ३६ ॥ (प०) ॥ 

अधरकरपा उदाहरणम्, शचाययणे्टिः पसुः- इत्ये वंलच्तण- 

कानि कमाण, येषु सप्तदश सामिधेन्यः; तेषु सन्देहः, किं 
चयाणामपि वणोानामेभिः कमेभिरधिकारः, उत वेश्यस्यैव ?-- 
इति। किं मराप्षम् ?--एतस्वां “ वितौ' ‹ पुरुषकस्पेन' कत्ता 
नियम्येत। कृतः ?। यज्ञोग्यमध्वरकरणा दिः, एतत्सङ्कुयागुणकः, 
इयं च सह्या वैश्यस्य उक्ता, तेन वैश्य एव एतत् कमे त्स्नं 
कते समधेः; सप्तद शगुणकमेतत् कमे, तच्च साप्तदश्यम् अवै 

ष्येन क्रियमाणम् असाधु; इतरान् मरति हि तन्न चोद्यते, 
तेन “यजेत- इत्यसामथ्यात् ब्राद्मणच्रियान् न अधिकरि- 
ष्यति- इति ॥ 

लिङ्गाचचेज्याविशेषवत् ॥ ३७॥ (यु०)॥ 

लिङ्क च भवति- यथा वेश्यस्य साप्षदश्यम्- इति, ˆ सप्चदशो 
वेभ्यः- इति, तेन वैश्यस्य साप्षटश्यम्, अतो वेश्यस्य एवज्ञा- 
तीयकानि कर्माणि, यथा इज्याविशेषो वैश्यस्य भवति,-- 
° वेश्यो वेश्यस्तोमेन यजेतः--इ ति, वेश्यसखम्बन्धात् ; एवं साप्त- 

दभ्यं तस्येव- इति ॥ 

न वा सयोगणटथक्ताहणस्येज्या प्रधानत्वाद् संयुक्ता हि 
चोदना ॥ ३८ ॥ (सि०) ॥ 

न चैतदस्ति, पृथगेतौ संयोगौ, एकं वाकं सप्तदश वेश्यस्य 

* अधिकारकाद्छलात् दूति का” क्रौ° पु पाठः। 



ई अध्याये ई पादः ॥ ७४९ 

भा. अनुन्नयात्- इति, वाक्यान्तरम् अध्वरकरपादिषु सप्तद शानु- 
ब्रयात्- इति, स च गृणः-द्ज्याप्रधानो भवति, न इज्या 
गुणाथा। किम् अतः?। यद्येवं यच इज्या, तत्र तद्ुणिन भवि- 
तव्यं, न यत्र गुणः, त्र इज्यया, वेष्यस्य गुणानुरोधेन-- 
इज्यापि; चयाणां वणानाम् इज्या, सा तत्र गुणम् च्राकाङ्कति 
-इति। अपि च इज्या गुणभूतस्य अपरा चोदना, न सा 
वैश्यसंयक्ता, सा तु अवश्यकं गुणं प्रत्याययति। प्रथमं स- 
वेश्यकम्- इति चेत्'। न, वेश्यस्य प्रधानत्वात्, मधानभूतस्तच 

वेश्यः शरूयते । तस्मात् सदेाधिकारः ॥ 

च. इज्यायां तद्गणएत्वादिशषेण नियम्येत ॥ ३८ ॥ (यु°)॥ 

भा. अध यदुक्त, वैश्यस्तोमे यथा, तथे द्ापि- इति ; युक्तं तक, 
इज्या वैश्यस्य अयते, तच वाचनिकेनेव विशेषेण नियम्येत । 
तस्पात् तत्र चदोषः-इ ति ॥ (६ । ६ । ऽ अ) ॥ 

डति ओरीशवरखामिनः कतौ मोमां सामाष्ये षष्ठस्याध्यायस्य 

षष्टः पादः ॥ 



ष्ट. 

भा. 

भा. 

अर् 

षष्ठ अध्याये सप्तमः पादः॥ 

ररर । 

विञ्चजिति पित्रादीनासद् यलाधिकरणम् ॥ 

स्वदान सव्वमविग्रेषात् ॥ १॥ (पू०)॥ 

इदमामनन्ति विश्वजिति, “सदेखन्ददाति-डइति। तच 
सन्देहः, किं यांवत्किञित् खशब्दटेन उचते, यथा माता 

पिता-इत्येवमाद्यपि सदं देयं, उत यच प्रभुत्वयोगेन खशब्द्- 
स्तदेव देयम् ?-इति। किं म्राप्तम् ?- “अविशेषात्, माता 

पिता-- इल्येवमाद्यपि दातव्यम्। (ननु दानम्-इत्युचप्ते 

खत्वनित्तिः, परखत्वापादनं च, तत्र पिचादौनाम् अशक्यं 
खत्वं निवत्तेयितुम्, न हह कथञ्चित् पिता न पिता भवतिः। 

उचते, सत्यं न असौ न पिता भवति, शक्छते तु परविधेयः 

कन्तुम्, परखत्वापादनं च दानं थाच खत्वत्यागः। तस्मात् 
सं देयम्- इति ॥ 

` यस्य वा प्रभुः स्यादितरस्या शक्यत्वात् ॥ २॥ (सि, ॥ 

वाशब्देन पन्तो विपरिवत्तेते। “यस्यः भभुत्वयोगेन खत्वं, 

तदेवदेयं न इतरत्। कस्मात् ?। म्रभृत्वयोगिनः. शक्वत्वात्, 

‹इतरस्य' च ‹ अशक्यत्वात्, न  पिचादोनां शक्यते खत्वं 
परित्यक्तुम् । 

“ननु च उक्तं परविधेयीकरणं तस्य शक्यम् इति । उचयते, 
मरभूत्वयोगिनः खस्य अचर दीयमानस्य सत्वम् उच्यते, न 
त्रप्रभृत्वयोगिनः खस्य दानं, न च एतन्नाय्यं, यत् पि्रादोनां 
परिचारकल्वं; यस्य चेतत् न्याय्यम् अपि भवेत्, स दद्यादपि। 



भा. 

भाः 

5 अध्याये ७ पादः ॥ ऽर 

“अच च्राद्, ननु यच खशब्दो वत्तते, तहे यम्- इत्युक्ते पिचादयो 
दातव्या गम्यन्ते। तस्मात् तान्प्रति प्रभुत्वाय रतिं बाधि- 

त्वापि यतितम्" इति। अत्र उचते, खशब्दोग्यमात्मीय- 

धन-ज्ञातोनां म्रत्येकं वाचको न समुदायस्य, त्र आत्मीये 
स्ैतायां छतायां छते शाखाथ न अशक्ये ज्ञातिषु सत्ता 
करपनीया, नापि ख्टतिबाचितव्या। अपि च गवादीनामा- 

त्मोयानां चोदकेन प्राप्तौ सत्यामवश्यम् आत्मीयगता स्ता 
उपादेया, तस्याञ्च उपात्तायां छतः शखाथेः- इति ज्ञातीनाम् 
उपादाने न किञ्चित् कारणमस्ति, तस्यात् न प्रादयो देयाः 

तस्मात् यच्च एव प्रभत्वयोगेन खत्वं, तदेव टेयम्-डइति॥ 

(६ ।-७। ९ अर) ॥ 

विश्वजिति ए्थिव्या अद्यलाधिकरणम् ॥ 

न भूमिः स्यात्सर्व्वान् प्रत्यविशित्वात् ॥ ३॥ 

अकैव सदाने संशयः, किं भूमिदया, न? इति। का 
पुनभेमिः अत्राभिप्रेता?। यदेतन्खदारव्धं द्र्ान्तरं पुथिवो- 
गोलकं, न चेचमाचं स्टत्तिका वा। 

तत्र किं प्राप्नम्?-अविशेषादेया, प्रभृत्वसम्बन्धेन हि तच 
खशब्टो वत्तते, शक्यते च मानरेन व्यापारेण खस्य खता 
निवत्तयितुम्- इति। एवं प्राप्ते ब्रमः "नममिदया- इति। 
कुतः ?। च्ते्ाणाम् ईश्तारो मनुष्या दरश्यन्ते, न छत््स्य 
पथिवोगोलकस्य- इति । 

"अह, य इदानीं सावभौमः, स तरि दास्यति सोम्पिन 
इति वूमः। कुंतः?। यावता भोगेन सावेभौमो भूमेरीष, 
तावता अन्योग्पि, न तत्र कश्िदिशेषः, साभौमत्वेःस्य त्वेतद- 
धिकं, बत्, असौ पृथिव्यां सम्भूतानां ब्रीद्यादीनां रच्तणेन 
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मा. निविष्टस्य कस्यचित् भागस्य ईष्टे, न भूमेः, तन्निविष्टाखुः 

ये मनुष्याः, तैरन्यत् सवैमराणिनाम्। धार णएविक्रमणादि यत् 
भूमिछतं, ततेशित्वं प्रति न कञ्िदिशेषः। तस्मात् न भूमि- 
दया॥ (६।७।२ अ) ॥ | 

विश्वजिति अञ्रादीनामदेयताधिकरणम् ॥ 

खः अकाग्यत्वाच्च ततः पनविशेषः खात् ॥ 8 ॥ 

भा. विश्वजित्येव सन्देहः किम् अश्वाद्यो देयाः, न?- इति। 

किं भातम् ?- सदस्य विदितत्वात्, देया अश्रवाः- इति। णवं 
` भ्रान्ते ब्रूमः, यस्य च दानम् अकाय्थं, तच्च न देयम्, यथा 

अश्वानाम्; तेषां हि दानम् च्काय्यम्। “एष हि विशेषः 
अश्वानाम्, अन्येभ्यो द्रेभ्यः, यत् एषां दानं प्रतिषिध्यते, 

“न केसरिणो ददाति न उभयतोदतः प्रतिगृह्णाति इति 

विश्वजिति एव समाम्नायते। तस्मात् न अश्वा देयाः 

डति॥ (€ ।७।रअ०)॥ 

विश्वजिति विद्यमानानामेव सव्वेखानाम् दानाधिकरणम् ॥ 

( 

ख. नित्यत्वाच्चानित्येर्नास्ि सम्बन्धः ॥ ५॥ 

भा. विश्वजित्येव सन्दे दः“ सवेस्वं ददाति- इति, किम् अञ्ज 
चित्वा उपकरणानि यावन्ति मनुष्यस्य, यावन्ति च शक्रोति 
उपाजयितुम्, स्वाणि तानि दद्यात् छतभाण्डादौीनि, उत यान्येव 
अस्य विद्यन्ते, तानि सदाणि देयानि, न अविद्यमानानि कत्त- 

व्यानि ?-डति। कुतः संशयः ?। उभयथा वचनच्यक्तेः सम्भवात्, 

* तच्रिविष्टा दति का० करौ पु पाठः। 

† सव्वैप्राणिनामिति पाठः का० क्रौ° पुस्तके नास्त 



€ अध्याये ७ पाद्: ॥ ७४५ 

 भा.-यदि वा एवं वचनं व्यज्यते, यानि सुबाणि खानि, (कानि 
तानि?ै-यानि परुषस्य उपकारकाणि शवनादोनि), तानि 

सणि दद्यात्- इति विधीयते, यदा यानि स्प्मनि पुरुषस्य 

दाने शक्यानि, तानि सुवाणि- इति सवेत्वं विधोयते। यदि 
दानं विधोयते, ततोम्प्राक्चदानानाम् छृतभाण्डकानामपि 
दानम्। अथ सवेता विधोयते, ततो विद्यमानानामेव । 

किं तावत् भराप्तम्?-शतभाण्डकानि देयानि-इति, तथा 

दानविधाने शतिः अनुगृद्यते, इतरथा वाक्यं; तयोञ्च अति 
बलोयसी। तस्मात् छतभाण्डकानि देयानि-डइति। 

एवं भ्राप्ते बमः,“ नित्यत्वाच्च अनित्येनास्ति सम्बन्धः, 
चशब्दोः्न्वादेशे, न अश्वा दातव्याः-- इत्युक्तं, छतभाण्डकानि 
च न देयानि- इति नित्यं हि विश्वजिति दानं चोदकेन 
भराप्नम् अनूद्यते, अनित्यानि च छतभाण्डकानि, न शक्यानि 

सवाणि विश्वजिति क्रियमाणे उपसं ततेम् ; तत्र छतभाण्डका- 
नाम् केषाञ्चित् उत्पत्तिं विश्वजिति दानं प्रतीद्देत, नेमित्तिकं 
तत् स्यात्, न नित्यं, नित्यवच्च तत् चोट्केन विधोयते, न 
निमित्तसंयोगेन । तस्मात् अवश्यमेतद्ग्युष गन्तव्यं, साकल्यं 
०० ~ ~ [मे 

देयानाम् प्राप्तानाम् विधोयते इति, अत्यसम्भवे च वाक्याथा 

श्च. 

भा, 

ग्रह्यीतद् एव भवति, तस्यात् न छतभाण्डकानि दातव्यानि॥ 

(६ । ७ । ४ अ) ॥ 

विश्वजिति धम्म्थेसेवकष्एद्रस्यादेयताधिकरणम् ॥ 

शर द्र्च धम्मशास्तत्वात्॥ & ॥ 
विश्वजित्येव सन्दिद्यते,- किं परिचारकः श्द्रो देयः, न?- 

इति। किं प्राप्तम् ?-- सवस्य खस्य विद्धितत्वाहेयः- इति, 
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भा. 

भा. 

एवं प्रापे ब्रूमः, “शद्रखचः न देयः-इत्यन्वादेशः। कुतः?। 
“घमशाखत्वात्, धमशासनोपनतत्वात् तस्य, (एवम् चसौ 
तच्छे चैवणिकाय उपनत इमं ुदरूषमाणे धमेण सम्भ॑तस्यतिः* 
--इति, सोग्न्यस््ये दोयमाणो न इच्केदपि, न च अनिच्छतः 
तस्य स॒ प्रभवति, न च बलात्लीकत्तयः, यसत्वन्यायेन सोकुयैात्, 
स दद्यादपि; धमाप्रनतमात्रेण तु न शक्यो दातुम्॥ (६। 
ऽ । ५ ०) ॥ 

विच्चजिति दक्िणाकाल्ते विद्यमानानामेव सव्वेखानाम् देयताधिकरणम् ॥ 

दक्षिणाकाले यल्छछं तत्र तीयेत तदान 

संयोगात् ॥ ७ ॥ 

विऽ्वजित्येव सन्देहः, किं प्राग्द्स्तिणाकालात्, विद्यमानं 

नियोगतो दच्िणाकाले निधातव्यम्, ऊध च दल्चिणकालात् 

भविष्यत् अनागतमपि द च्तिणाकाले देयम्; उत यदेव दज्िण- 

काले विद्यते, तदेव देयम्?-इति। किं प्राप्तम्? यस्यापि 
प्रागृद्धं च खता, तदपि देयं, खमातस्व दानविधानात्। णवं 

` भ्रापतै ब्रमः,--“दत्तिणाकाले यत् स्वं' विद्यते, ˆ तत्' एव देयं, न 

यत् प्रागृद्धं च। कुतः?। खस्य अचर दानम् अनूद्य साकरयं 
विधोयते, तच्च दानं दक्तिणाकाले प्राप्तत्वात् तस्िन्नेव काले- 

पनूद्यते। तस्यात् दद्िणाकाल एव विद्यमानं देयम्- इति ॥ 

(६ । ७ । € अ) ॥ 

* सम्मत्त दति खा० सा० एवंका० क्रो पण पाठः| 
# 1 
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विश्वजिति द्किणाद्ानोत्तराङ्गानामनुष्टानाधिकरणम् ॥ 

ख. अशेषत्वा दन्तः स्यात् कममणो द्रव्यसिडित्वात् ॥ 
८॥ (श१मपू०,॥ 

भा. तस्िन्नेव विश्वजिति सन्दे हः, किं दक्षिणाकाले एव विश्व- 

जित् उत्खष्टव्यः, उत न सें दातव्यं, परिसमापनौयः?- इ नति । 

किं माप्नम्?-उत्खष्टव्यः- इति। कुतः ?। अशेषत्वात्। कथम् 
अशेषता ?। ` विश्वजिति स्वंस्वं ददातः- इति, न च शक्यम् 
अन्तरेण द्रं, परिसमापयितुम्। तस्यात् “तदन्तः स्यात् । 

ख. शपि वा शेषकम्पं स्यात् क्रतोः प्रत्यक्षशिष्ट त्वात् ॥ 
< ॥ (रेव पू०,॥ 

भा. “अपिवा- इति पत्तव्याटत्तिः। शेषकमं स्यात्, न सवेरवं 
दच्तिणाकाले देयं, यावता तत् कमं परिसमाप्यते, तावत् शेष- 
यितव्यम्। कुतः ?। “क्रतोः परत्यच्तशिष्टत्वात्, क्रतोः परि- 
समः सिः प्रत्य शिष्टा, “विश्वजिता यजेत इति विश्वजितम् 

उपक्रम्य, परिसमापयेत् इत्यथः। परिसमापयता यत् शक्यते 
दातुम्, तावत् सवम् इत्यथः । तस्मात् न तदन्तम् उत्खषटयम् 
-इति॥ 

ख. तथा चान्या्थदशरेनम् ॥ १०॥ (य्०)॥ 

भए. एवच्च छत्वा “अन्याघदशनम्' उपपद्यते,-“अवग्टथादुदेत्य 
वत्सत्वचमाच्छादयति-इति शेषे सति अवकरपते ॥ 

ख. अभषं तु समच्जसादानेन शेषकसं स्यात् ॥ ११ ॥ 
(आ०,) ॥ 

भा. तुशब्दः पन्तं व्यावत्तयति। एतत् समज्ञसाभूतं, यत् “चेषं 
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भा. प्रोयते- इति, एवं ‹ सतरस्वं ददाति-इति शब्दः उपपन्नो 
भवति-इति। यत्त प्रत्यत्ता समात्निः इति, तच ब्रूमः, 

‹अआदानेन शेषकमे' भविष्यति- इति। उचते, 

ख. नाद्ानस्य नित्यत्वात् ॥*१२॥ (ञ्चा नि०) ॥ ` 

भा. आदानं त्वनित्य, नित्यं च शेषकम, न हि तयोः सम्बन्धो- 

ग्वकर्पते। तस्मात् शेषयितव्यं किचित् इति॥ 

ख. दीक्षासु तु विनि शदक्रत्वथन +संयोगस्तस्मादवि- 
रोधः स्यात् ॥ १३॥ (सि०)॥ 

भा. तुशब्दः पन्नं व्यावत्तेयति, नेतदस्ति- किञ्चित् शेषयितव्यम् 
इति; "दोन्ञासु तु' विनिदंशो। भवति, प्रतौ णव ज्योति- 
टोमे; स इह चोदकेन प्राप्त,- इद करत्वथम्, इदं भच्याथम्, 
इद्म् च्ानमनाय- इति, तदिह यत् नमनाय दातव्ये, तस्य 

अयं विकारः सहता नाम। कुत एतत् ?। यतः “स्वं ददाति 
-इत्यन् दयते, सेता एव विधोयते तेन, न चदातव्यस्य दानं 
विधीयते, न च भ्यां ्रत्वथे च दातव्यम्। “तस्मात् अवि 
रोधो भविष्यति-इति॥ (&६। ७ । ऽ अ०)॥ 

अद्टगे णस्येऽपि विश्वजिति सव्वेखद्ानाधिकरणम् ॥ 

ख. अगण च तड्मपमा स्यात् स्घ्ामविशेषात् ॥ 
१४ ॥ (सिर, ॥ 

मा. अस्ति अदह्मणः अष्टराचः,-- “अथ एतस्य अष्टरा चस्य विऽ्व- 

~~ भ द्रव्य ये ५११ ‡ ६४ 

* “` टौत्ासु तु विनि ्ट्द्रव्यतल्वाच सं धागः' दति कार क्रो प्ट पाठः । ^“ दीक्षासु 

तु विनिर्दश्णद्रवयला खं न योगः” (2) इति कण सं° पु° एवं ° सा° पु° पाठः ॥ 

+ “* प्रकत कम्मीरस्म एव यजमानेन अआत्मोयं धनं वचनबलात् चिधा व्यवस्थापित्तम्; 



ई अध्याये ७ पःद्ः ॥ ७४८ 

भा. जिदभिजितौ एकादावभितः, उभयतोज्यो ति्मध्ये षडहः, पयु- 

कामो डि एतेन यजेत--इ ति । ̀ तच सन्दे हः, [किम् अद्धगेण- 
स्थस्यापि सदैखमेव दच्तिणा स्यात्," आद्यो द्वादशं शतम् ?-- 
इति। किं माषम् ?- सवेखम्। कुतः ?। “ सत्रषां' विश्वजिताम् 
"अविशेषात्, य एव प्रछतौ विश्वजितो धमः, ख एव चास्य 
चोदकेन भविष्यति। तस्मात् सघस्वं टेयम्- इति॥ 

ख. इाद्शश्रतं वा प्रकतिवत्॥ १५॥ (पृ०)॥ 
द, भा. “दादशशतं वा' दे यम्-इ ति ; “प्रकतिवत्' कत्तव्य, ज्योति- 

ोमख प्रतिः, तत्र धमा विहिताः, न विश्वजिति छत्खाः 

भ्रतीयन्ते। तस्मात् दादशशतम् अच देयम्- इति ॥ 

ख. अतह्ूणत्वात्त् नवं स्यात् ॥ १६ ॥ (उ०)॥ 

भा. तुशब्दः पं व्यावत्तेयति। “नेवं भवितुमदहति । कृतः?। 

नैव यतो विश्वजितो गुणो दादशशतं ; नामधेयेन हि अचर 
 धर्मग्रहणम्। तस्मात् विश्वजितो भविष्यति, न ज्योतिष्टोमात् 
--इति॥ 

लिङ्गट्शनाच्च ॥ १७ ॥ (यु) 1 

भा. लिङ्गं खल्वपि दशयति। किंलिङ्धं भवति? इति। एव- 
माह, ° इहोयते वा एष प्युभिया विश्वजिति सं न ददाति 

डति नियतं सदखदानं दश्यति चद्गणे॥ (६ | ७ । ८ अ०) ॥ 

इदमेव यज्ञाथेम्, इदमेव भच्याथेम, इदमेव दकिणाथेमिति" दति माधवौयमचान- 
सन्भेयम् ॥ ट 

* अस्य दूति का° क्रौ° पु° पाठः॥ 

† “^ तदेतत् भाष्यकारमतम्, वात्तिककारस्त द्वार् णतसमित्येवं सिद्रान्तितिवान् " इत्यादि, 
“ खचकारस्तु नामाततिट् शस्य प्राबल्यमाचं गुत्पादितिवान्" दूत्यन्तं माघवोयसनुसन्यम् ॥ 



9५० मोमांसा-दश्ने 

च्च. 

भा. 

भा. 

विश्वजिति द्ाद्शश्तन्यूनधनस्यानधिकाराधिकरणम् ॥ 

विकारः सन्भवतोऽविश्षात् ॥ १८॥ (पुर)॥ 

° विष्वजिति सवस्वं ददाति इति; तच एषो्थः सांशयिकः, 

किं यस्य दाद्शशतम्, अधिकम्, ऊनं वा विद्यते, तस्यापि 

विश्वजिता अधिकारः, उत यस्य स॒कलमधिकं वा तस्येव ?-- 
इति। किंम्राप्तम्?--' विकारः सन्नुभयतोःगःविशेषात्, न विशेषः 
कञिदाश्रोयते, यस्य दाद्शशतम् अधिकम्, ऊनं वा अस्ति-- 

इति। तस्मात् सतस्य विश्वजिता अधिकारः इति ॥ 

अधिकंवा प्रतिप्रसवात् ॥ १ ॥ (सिर)॥ 

न चैतद् स्ति, सदस्य विश्वजिता अधिकारः-इति; कस्य 

तद्धि ?- यस्य दाद्शशतमस्ति, “अधिकं वा-इति। कुतः ?। 
“म्रतिप्रसवात्", मरतिप्रसवो हि ज्योतिष्टोमे सतैखस्य उचते, 
दादशशतं विधाय अआ, ˆएतावता+ वाव ऋत्विजि अनया 

(अ 9 ४ श ¢ ~ 

` अपिवा सवस्ेन- इति, यदि एतावता नेच्छेयुः, सघस्वेना- 

च्च. 

प्यानमयितव्याः- इति; तद्यदि दादशेन शतेन न इच्छन्ति, 

न इच्छन्तितरां ततो न्यूनेन। तस्मात् दादशश्तं ज्योतिष्टोमे ; 
यदा स्स्व, तदिद उभयमपि प्राप्तं, तच एकः पत्तो निय- 

म्यते,-स॒धरस्वं देयम्- इति। स ण्व न विधिः, प्रान्चत्वात्; 
अनियतमप्राप्तस्तु नियम्यते, स चेत् नियम्यते, याद्रशस्तत्र, 
तादश एव इद । त्र च हाद्शशतम् अधिकं वा सदेखम् ; 
इहापि तददेव। तस्मात् न न्युनधनस्य अधिकारः-इति॥ 

अनुग्रहाच्च पादवत् ॥ २० ॥ (यु०.,॥ 

भा. चश्ब्टेन यन्वाचयः। इतच्च अधिकं सवस्वं, अधिके हि 

नैः ५ एवम् दूति काण क्रो ४. ° पाठः| 



भा. 

ख. 

भाः 

₹ अध्याये ७ पादः ॥ -७५९ 

दीयमाने तदन्तगेतत्वात् दाद शशतमपि दत्तं भवति, ' पादवत्, 

यथा, काषोापषणे दौयमाने पादोग्पि दत्तो मवति, एवम् इद्ापि 
-इति॥ (ई) ७) < ऋ) ॥ 

अध. नेऽपरिमितं द्घमित्यनेन सदुटान्तरविधानाधिकरणम् । 

अपरिमित शिष्टस्य सद्ू्ाप्रतिपेधस्तच्छरति- 
त्वात् ॥ २९१॥ (पू०)॥ 

आधाने अ्रयते,- “एका देया षड् देयाः दादश देयाखत्- 
विंशतिदंयाः* शतं देयं ससं देयं अपरिमितं देयम्- इति । 
तच सन्देहः, किं, यत् परिमितम् ˆएकादेवा- इत्येवमादिः 

तन्न दातव्यम्-इति प्रतिषेधो विधौयते, उत परिमितं नाम 

किञ्चित्, तस्य दानं विधोयते? इति) किं प्रापम् ?--^अरपर- 

मिते' अयमण ब्रुमः, श्टस्य' एकादेः सटुयस्य या "सद्या, 
सा प्रतिषिध्यते कुतः?। ˆ तच्छ।तत्वात्, परिमितशब्द् श्रवणात् 
गणितम् अवगम्यते, तच्च एकाद्िकं, तस्य नशब्देन प्रतिषेधः 

क्रियते, तच अतोग्धंः छतो भवति, इतरथा अपरिमितशब्दे 
प्रसिङ्धिस्त्यज्येत, लक्षणया बज्त्वम् चस्याथंः कर्प्येत; तस्मात् 
परिमितस्य प्रतिषेधः- इति ॥ 

` कल्पान्तरं वा तु ल्यवत्पर सह््रानात् ॥ २२ ॥ (सि°) ॥ 

भा. "करुपान्तरं वा' स्यात्,-अपरो टानकरपो विधौयते, यथा 

शका देया इति दानविधिकरुपः, एवम् एषो्पि दटानविधि- 

कल्प एव स्यात्, तेन हि पत्रेण, तुख्यमेव इदं प्रसह्यायते । 
का अस्य पूरण तुस्यता ?। प्रतिज्ञातस्य चर्थस्य चरवगमिका 

* षडविंशतिरिति का° क्री° पु° पाठः॥ 
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भा. 

च्च. 

भा. 

पनियमः॥ 

ृतिरस्ति-इति; पूतच दि देयशब्द गुत्या* दानं विधोयते 
--इति, इहापि देयशब्द श्रतिः, सा अूयमाणा शक्रोति दानं 

विधातुम्। प्रतिषेधे हि विधोयमाने वाक्यस्य वापारः; तच 
दुबलं शतिं प्रति; तस्मात् करपान्तरम्। यञ्च अपरिमितशब्दे 
मसिद्धिनाध्यते- इति, समुदायप्रसिद्धिरवयवम्रसिद्धेबाधिकैव 
समधिगता। 

“ननु नाच प्रसिद्धिः, लच्तणेयं, यत् बज्न, तत् न शक्यं परि- 
मातुं; तस्मात् चरपरिमितत्वेन लच्यते बज्त्वम्-इति'। तच 
न, अनेकस्िन अश्क्ययरिमाणे सति बह्गषु र्दः, अपरिमितम् 

चस्य धनं, बह्-- डति गम्यते; यथा, कुशलः, प्रवीणः- इति 

बज्षृ कुशानां लातुगृणेष सत्स निपुणतायामेव कुशलशब्दो 
रोदाद्रदिशब्द् एव भवति, बज्गघु च वोणावाद्स्य गुणेषु सत्सु 
निपण एव भरवोणशब्दो वत्तमानो रूढः- इत्युच्ते । तस्मात् 

सत्यपि लच्छणणत्वे ्रतिसामथ्यात् रोदति शब्दः। तस्मात् 
समुदायम्रसिद्या अरपरिमितशब्देवयवम्रसिङ्वाध्यते, अश्वकणे- 

शब्द वत्। अतः करपान्तरम्-इति॥ (६।.७।९० अ) ॥ 

अपरिमितशब्टन सदखाधिकस्य ग्रदणाधिकरणम् ॥ 

अनियमोऽविशषात् ॥ २३ ॥ (पृ०,॥ 

अपरिमिते करपान्तरम्- इत सम धिगतम्। अथ इदानीं 
सन्दिद्यते,- किं सहखात् ऊनम् अपरिमितम्, उत सदखात् 

चधिकम् {-डइति। किं तावत् पास्तम् ?--्नियमोग्विशेषात्" 

न कित् इद बङ्त्वे विशेष श्राओ्रोयते,-खद्सादूनम् अधिकं 

वा-इति, अनाश्रीयमाणे यथा छतं† तथा साधु। तस्मात् 

* दयश्ब्दात् जत्या दति ° सा° पुर पाठः॥ 
† यथाकामं बथा छत मति का० रौर प° पाठः॥ 



च्च. 

ना. 

च्च. 

भा. 

ख 

भा. 

ई अध्याये ७ पादः ॥ ७५२ 

अधिकं वा स्यादच्धथत्वादितरेषां सन्निधानात् ॥ 
२६ ॥. 

वा'--इतिपक्षव्याहत्तिः,- नेतद् स्ति, अधिकम् ऊनं वा सद्- 
खात्-इति। किं तदि?“ अधिकम् एव-इति। कुंतः?। 
^ बक्ृथेत्वात्' अपरि मितशब्दस्य, बज्घु द इमं शब्द्म् उप- 
चरन्ति,- इत्ये तत् उक्तं, बज्गत्वं च अपे ल्तिकं, किञ्चित् अपेच्य 

ततोग्धिकं बज्ञ- इत्यु चते । अस्याम् अपे च्छायाम् चरपरि- 
पूणमेतत्, यथा, पृच्त- इति किञ्चित् अपेच्य भवति, न 
अन्यथा, तच प्रतं सन्निह्धितं च यपेच्य निण्यः; सहसं च 
सन्निहितम् ; तस्मात् ततोधिकम् अपरिमितम् इति ॥ 

अथवाद्ञख्च तत्+ ॥ २५॥ (य्०,॥ 
कथम् एवम् ?। ‹ तज उल्छष्टं वे अपरिमितम्" इति तद्रूनतां 

ससस्य ट्शयति॥ (६ । ७। ९९ अ०) ॥ 

दूति इ स्मत्यादिपररूतिप राकल्पनामथेवाद ताधिकरणम ॥ 

परकूति-पराकल्यं च मनष्यधम्प्मः स्यादथाय दयन 

कौत्तनम् ॥ र&॥ (१९मपृ०,॥ 

इह परछलतयः पुराकर्पाख उदाहरणम् ;- यथा, !इति 

ह स्माद बकु प्णिमबान्मे पचत न वा एतेषां ह विगृन्ति 
इति; पुराकरपः--उरमुक दं स पुं समाजग्मुस्तान् 
असुरा रन्तासि निजघ्नुःः--इत्येवमाद्यः। तेषु सन्देहः, ̀  
किम् एते मनुष्यधमा विधयः, उत तद्गोचराणाम् ; अथ वा 

नः ४५ ॥ < पि ५५ 9१ दूति = 9 ॥ 

तदर्थवत् दूति क० संर कु पाडः। तद्यलात् दात खआ० सा० पर्पटः, 
ए = ॥ 1 

4 ए 
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भा. 

भा. 

भा. 

भा. 

अर्थवादाः? इति) किं तावत् प्रास्षम् ?-मनुष्यधमा विधयः 
--इति। कुतः?। “अथेाय' प्रयोजनाय “अनृकीत्तेनम्' एतत् 
भवति, कर्तमनुष्य सम्बन्धकीत्तनेन क्रिया प्रशस्ता भवति, मस्तं 
च भरतिपादयं; स एष वि{चरेव, अनेन प्रकारेण अतः-- परैरपि ` 
मनुष्येः कत्त्ः--इति गम्यते ॥ 

तद्युक्ते च प्रतिषेधात् ॥२७॥ (यू) ॥ 

एवञ्ञातीयकस्य विधेः प्रतिषेधो भवति,“ तद् तथा न 
कुयात्--इ ति, मसक्तस्य च प्रतिषेधो न्याय्यः। तस्मात् अपि 
विधयः- इति ॥ 

निह शद्ा तङः स्यात् पञ्छावत्तवत्॥ रट । 
(रय पू)॥ 

मनुष्यधमाभ्यं विधिः एवज्ञातीयकः* इति गच्छते, तर 
तु विशिषटगो्राणां निदेशात् तेषामेव धमेः- इति गम्यते; 
स्तुत्या दि अयं क्तव्यः इति ज्ञायते, स च विश्टगोचराणां 
श्रूयते, तख्यात् तङ्गो्राणामेव क्तव्यः ; ° पञ्चावत्तवत्, यथा, 
` पञ्चावत्तं जमद्प्नोनाम्- इति तद्गो्राणामेव भवति, एवम् 

इदहापि-इति॥ 

विधौ ठु बेदसंयोगादुपदे शः स्यात् ॥ २९ ॥ 
(देय पू०,)॥ 

तुशब्दात् एषोःपि पन्तो चवत्तते, ° विधौ एतेषाम् “उपदे शः 

स्यात्, विधौ वेदेन स्तुतिनिद्शः छतः, न विभ्या्रये पुरुषे, 
पुरुषयदणं विधिग्रशंसाथं ; विधिः- दति क्रियामाद ; एतस्याः 

* अच तद्म्मेः स्थात् इत्यधिकः पाडा कं° संर पु०॥ 
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भा. क्रियाया भावो यस्मात् अनेन पुरुषेण क्रियते, तस्मात् साधु- 
रिति; न तु अच पुरुषः क्रियासम्बन्धेन निहिश्यते, किन्त 
स्तोतव्यत्वेन । कुतः एतत् ?। स्तुति पदस्य अन्यस्य अभावात् । 

अपि च क्रियानिहशे त्या विधानं, जियापृरुष सम्बन्ध नि ओे 
वाक्येन, रत दुबेलम्। तस्मात् पुरषमाचस्य विधानं माप्नोति, 
न तद्भोच्राणम्- इति॥ 

ख. अथवादो वा विधिरेषत्वात्तस्मात्+ नित्यानुवादः 
स्यात् ॥ ३० ॥ (सि०)। 

एषोभ्पि पन्तो वाशब्दात् विनिदत्तः। नायं तद्गो्ाणं 
विधिः, न मनुष्यमात्रस्य वा विधिः, विधिरेव वा-इति, अयं 
“चअथेवादस्तुः। कुतः ?। ` विधिशेषत्वात्' अन्यं त्वर विधि- 
मामनन्ति, परछत्युद्ाहरणे तावत्, “तस््मादारण्यमेवाञ्री- 

यात् इति, पुराकर्पोद्ादरणे, " गृद्धपतेरेवाग्रिषु निमथ्य 
निवैपेरन् इति। न च दयो विध्योरेकवा क्यभावोर्मस्त, विधिना 
दि सम्बध्यमानयोः परज्ृति-पुराकरपवचनयोः अन्या वचन- 
व्यक्तिः, अन्या तु स्त्युत्यधगप्रहत्तयोः; न च उभयं यौगपद्यन 
सम्भवति। तस्मात् अथवाद्ः- डइति॥ (६।७।९२ अ०) ॥ 

भा. णी 

सदखसम्बत्यर शब्दस्य सद्टखटिनपरताधिकरणम् ॥ 

खः सहस्सम्बत्सर तद्ायुषामत्तस्मवात् मनुष्येषु ॥ 
२१॥ (१म पू)॥ 

भा. अस्ति सदस संवत्सरम्.-  पञ्चपञ्चाशतखितः संवत्सराः, 
पञ्चपञ्चाशतः पञ्चदशाः, पञ्चपञ्चाशतः सप्तदशाः, पञ्चपञ्चा- 

शत एकविंशा विश्वष्टजामयनं सदखसं वत्सरम्-इति। तच्च 

* ` बस्जिन् दूति का° करौः पुर ॥ 
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भा. सन्देहः किं ये सहस्रायुषः, तेषाम् अनन अधिकारः, उत 
मनुष्याणाम् ?- इति (यदापि मनुष्याणं, तदापि बहवो 
विकरुपाः वच्यमाणाः), अथ वा दिवसेषु संवत्सर शब्दः ?- इति। 

किं भ्राक्षम् ?--सदहखायुषां भवितुमदहति । वुंतः ?। “असम्भवात् 
मनुष्येषु, न मनुष्याणाम् एतावदायु विद्यते, गन्धतदयस्त्वेताव- 

दायुषः-इति भवति स्छतिः, उपचारोग्न्याथंदशनं* च; 
-प्रजापतिं वै प्रजाः ख्जमानं पाप्मा खल्युरभिजघान स॒ तपो- 
व्तप्यत सहखसं वत्सरान् पाप्मानं विजिद्ासन्--इति, विस्पष्टं 

चदं सहससंवत्सरम्। तस्यात् न मनुष्याणाम्-इति॥ 

ख. अयि वा तद्धिकारान्नुष्यधम्भः स्यात् ॥ ६२ ॥ 
(रय पू०,)॥ 

भा. “अपि वा-इति पत्तव्याहत्तिः,- न गन्धढादौोनां, मनृष्या- 
णामेव अधिकारः- इति। कुतः ?। ' तद् धिकारात्, मनुष्या- 

धिकार शसं समधिगतम्--इति, ते दि शक्घुवान्त कात्सन्यन 
यथोदितं विधिम् उपसंदत्तुम्- इति। “आद, नन् नेतावदा- 

युषो मनुष्याः'। उचते, रसायनः अवुर्दीधं प्रायन्ति 
इति॥ 

खः नासामश्यौत् ॥ ३३ ॥ (रय पृ° नि° १।॥ 

भा. न रसायनानामेतत् सामथ्यं दृष्टं, येन सहससंवत्सरं 
जोवेयः ; एतानि ह अग्ने वद्धंकानि, बलीपलितस्य नाशकानि 
खरवण्म्रसाट्कानि, मेधाजननानि; नतावदाय॒षो दातृणि 

दृश्यन्ते । (नन् खरवणप्रसाटादिदशनादेव ज्योग्जीवनमप्यन्- 

मास्यते । न-इति ब्रूमः। कुंतः?। ^शतायुवं पुरूषः'- 

“ अआ० सा० पुस्तकं ˆ उपचा रोाऽन्याथेद णन ञ्च ” इत्यंशे स््तरूपतयाऽधारि ॥ 
† “' ज्याग्जीवनं चिरकालं जोवनम" इति का० क्री° पुलकं टीका ॥ 
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भा. इत्यनुवादः, स॒ एवं ज्योग्जोवे न अवकर्पते । “अच उचते, 

-शतान्यायुरस्य-इति विग्रदीष्यामः'। नेवं सद्ुभाश््दानां 
समास इष्यते, न च गमकानि भवन्ति, “दिवचनबड्कवचना- 
न्तानामसमासः- इति चाभियुक्तवचनात्॥ 

खः सम्बन्धादश्नात् ॥ ३8 ॥ (रय प° नि० २)॥ 

भा. न दह्धि एतावदायुषा रसायनानां सम्बन्धो दृष्टपूर्वः, न च 
सम्बन्धादशनेनुमानमस्ति। “ननु सामान्यतोद्रटं भविष्यति, 
दृश्यन्ते तावत् अरुषस्य स्थिरभावस्य कारकाणि, एवम् अभ्यस्य- 
मानानि वीयेवत्तमानि स्थिरशरीरताम् उत्पादयिष्यन्ति, 

° शतायुः पुरुषः'- इति सत्यपि वचने, अधिकं जीवनं दश्यते 

एव-इति। अत्र उचयते, न अयम् एकान्तः, कद्ा चित् याच्च 

यावन्तीच्च शरोरस्थिरतामुत्पाद्येयुः, न प्रागप्यद्टकालां, यथा 

भ्रक्रामन्तोगभ्यासात् म्रक्रमाणां इद्धेयाच्च यावन्तो माचां 
 भाभ्रवन्ति, न तु अभ्यस्यन्तः पुरुषायुषेणापि योजनमात्रं प्रक्रमे- 
युः, एवम् इहापि सम्बन्धाभावात् सदखायुष्टं प्राभ्य नैवेति 
सन्दिग्धं, सन्दिग्धं चेत्, सामान्यतोटृष्टं न प्रमाणं, नच अद 

ोग्थेः प्रमाणएमन्तरेण, शक्योऽभ्यपगन्तम्। तस्मात् असंशयं, 

नैतावदायुषः सन्ति-- इति पुरुषवचनेन उक्तम्॥ कथं तरि? 
-इति। 

ख. स कुलकल्यः स्यादिति काष्णाजिनिरेकस्मिन्न- 
सम्भवात् ॥२५॥ (देय पू०)॥ 

भा. “स, मनुष्याधिकारप्ते “कुलकर्पो' भविष्यति- इत्येवं 

° काण्णाजिनिः' अआचाया मन्यते सम। कुतः?। ^एकस्िन् 

# नेति वा दति ओआ० सा० पुपाठः॥ 
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भा. 

भा. 

असम्भवात्, पुरुषाणाम् इदम् अनुशासनं, न च एतत् एकः 

शक्रोति पारयितुम्, यथा शक्यते, तथा पारयितब्यम्-इति 

गम्यमाने, बहवः शक्तवन्तः भवत्तरन्,  अन्येण्मि तत्कुलोना 

अन्येनारन्धं समापयेयुः- इति ॥ 

अपिवा कृद्छसंयोगादेकस्यैव प्रयोगः स्यात् ॥ ३६ ॥ 
देय पृ नि०)॥ 

शाखपलं हि प्रयोक्तरि समधिगतं (र।७। ८अ०), यख 

कात्स्यन विधिम् उपसं दत्" समथः, स एवाधिक्रियते- इति । 
तस्मात् न कुलकरपोगवकरप्यते ; कथं तद्धि ?-- सम््दायमात्रेण 
चभेः- इत्यध्यवसीयते ; एवं यते, ˆ खाभ्यायोग्धेतवः- इ ति। 
णवं तद्धि एतदभ्यवसेयं,- वचनप्रामाण्यात् एतत् कमे कुैताम 
चयुवङ्खतेः इति। तच्च न, म्रमाणाभावात्, न हि एतस्िन् 

न ̂ ८ € [8 

अथ वाक्यम् च्न्यद्ा प्रमाणमस्ति। “ननु अथोापत्तिः, चन्यथा 

अन्वयं भवपष्यति-इति। उचतेः--न अआनथक्यम्, श्य 

यनादेव हि अदृष्टं भविष्यति, तथा हि सामान्येन अदृष्टं 

करपयितुम् लघोयः, न तु कमणा च्रायुवद्ते- इति विशेषा- 

दरटकरुपना । अथ वा च्रानथक्यमेव चभ्युषगम्येत, न अयुक्ति 
फलं करप्यम्। “अध उचेपरत, ङ्त तीयानि शतानि टीचि- 
व्यन्त, चतुभिवर्षेः समाप्यन्ते इति। एवमपि नियतपरिमाणं 

दोयेत, ‹चतुविंशतिपरमाः सप्तदशावराः सचमासीरन्-- 
इति। (वचनस्य तु चानथंक्यपरिद्धाराय परिमाणं दापयि- 
प्यते- इति चेत्। तदयुक्तम्, अभ्ययनात् फलमस्ति। तस्मात् 
न एषा कर्पना-इ ति ॥ कथन्तद्धि ?। एवम्,-- 



ख. 

भा. 

भा. 

भा. 

(~ ------ -------~---~ ~ --- ---~----- 
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विप्रतिषधात्तु गुग्यन्यतरः* स्यादिति लावुकायनः ॥ 
३७ ॥ (सि° उपक्रमः १) ॥ 

अन्यतरः अचर गौणः शब्दः “स्यात्,- यदि वा अरसंवत्सरे 
संवत्सरशब्दः, यदि वा पञ्चपच्चाशतःः इति शब्दो गौणः 

-इति। कुतः एतत् ?। “विप्रतिषेधात्, विप्रतिषेधो हि 
भवति, उभयस्मिन् विह्िते। कथं ?। वाक्य हि भिद्येत, यदि 

पञ्चपञ्चाशतखिढतः, न संवत्सराः; अथ संवत्सराखिटठतः, न 

पञ्चपञ्चाशतः। तस्मात् विरोधात् अन्यतरत् वचनं गणम् 
- द्रति “लावुकायनः आचाया मन्यते स्म। आचार्यग्रहणं 
पूजार्थे, नात्मनः प्रतिषेधार्थम् ॥ 

संवत्सरो वि चालित्वात् ॥ डेट ॥ (सि° उ० २) ॥ 

एतदुक्तम्,--अन्यतरत् गौणम्- इति; तद्वधारयितचयं, 
तदुच्यते, संवत्संरवचनं गौणम्-इति। कुतः ?। “विचालि- 
त्वात्, विचाली हि संवत्सरशब्दः सावनोगपि गणितदिवसकः, 

शेतोष्णवषालत्तणोगपि, चान्रमसोण्य, स एवंलच्णकोप्न्वाद्ः 
शक्यते कल्पयितुम् । पञ्चपञ्चाशतः-इत्ययन्त् व्यक्तपरिमाण- 
स्याथेस्य† वाचकः, एकेनाप्यूने न भवति ॥ 

सा प्रतिः स्यादधिकारात् ॥ ३९ ॥ (धय पू०)॥ 
गवामयने मासाः प्रहताः, मासेषु च सम्बत्सरशब्दः उक्ताः, 

भयो वै मासः सम्बत्सरः- इति। तस्मात् पञ्चपञ्चाशतो 
मासाः इति। `ननु एतस्िन् पत्ते सदहससम्बत्सरशब्टो न 

अवकरपते'। उचते, नामधेयमेतत् सदस सम्बत्सरशब्ट्ः-- 

* “गुणाद्न्यतरः' इति का० क्रौ° पु* पाठः| 

† उक्परिमाणस्याथेस्य इति कं° स° पु° पाटः॥ 
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भा. इति, न गुणविधिः, नामधेयं च न विधोयते, अरविधोयमानञ्च 

च्च. 

येन-केनचित् गुणेन च्रवकरप्यत । 
नेषोप्पि पन्तो युज्यते, अत्रापि हि स एव दोषः, 

तावञजोवनमस्ति, यावतेतत् अवकरप्येत,* दाराग्रिकालसोम- 

पूवत्वापेक्तयेति ; तेनेतस्मिंञ्च॒ क्रियमाणेण्परिसमासे एवायुः 
पयुपयुन्त स्यात्, तथा च अध्ययनात् एव अट्टं करप्येत । 

ˆ एवं तद्धि, दाद शाहः मतिरिति पच्चपञ्चाशतो दाद् शाद्ा 

भविष्यन्ति- इति, तथा च दभ्यते ‹दादट्श वे रात्रयः संवत्स्- 
रस्य भ्रतिमा- इति, तत्र स दोषो न भविष्यतिः। नैवं, तच 

सम्बत्सरशब्दस्य साच्तात् प्रतिमाशब्टेन संयोगात्। अपिच, 

"पञ्चपञ्चाशतखिठ तः'- इत्युक्तं, चिदच्छब्द् श्च दाद्शाद्े दिवसे 
दृष्टः, न दाद्शराचे। तस्मात् नेवम् ॥ 

अहानि वाभिसहरु्रत्वात् ॥ 8० ॥ (सि०)॥ 

भा. वाशब्दः पत्त व्यावत्तयति,-न च एतदस्ति, पञ्चपञ्चाशतो 

दादशराचाः- इति, अद्ान्येव चिटच्छब्देनास्यायन्ते। तस्मात् 
अद्दःसु सम्बत्सरशब्ट्ः-इति॥ अथ वा, वाशब्दः पच्तान्तरं 

व्ावर्तयति,-न पञ्चपञ्चाश्तो मासाः, किन्तद्धि दिवसः; 

दादशाद्दे चित् अदः प्रछणतं, तच सम्बत्सर शब्दो द्यते, 

"आदित्यो वा सप ऋतवः, स यदटेवोदित्यथ वसन्तो, यदा 
सङ्गवोग्य ग्रोष्मो, यदा मध्यन्दिनोग्ध वषा, यद्ाम्पराङ्ोग्य 

शरत्, यद्रस्तमेत्यथ हेमन्तशिशिरौ इति सवान् ऋतून् 
अहनि सम्पादयति, ख च ऋत्तवः सम्बत्सरः। तस्मात् चह 

= - ==, 

* अवरष्येत इति का० त्री० पण पाठः॥ 
† न दि अच संवल्य्रशब्दः साक्तात, प्रतिमाशब्ट्ेन संयागादिति कण सं° परातन 

पुसलकपाठः। नेवं, न दि अच राचिशब्दः संवत्सरशब्दस्य पच्छः प्रतिम।शब्टन संयागा 
दिति ओआ० सा० पुर पाठः॥ 



ई अध्याये ७ पाद् ॥ ७६९ 

भा. सम्बत्सरशब्देन उचपते। अपि च 'पञ्चप्चाश्तस्तृटतः- 

इति चितां पञ्चपञ्चाशचवं, न च दादशराचखिटठत्, एकं दहि 

दादशाहे चिद्टद हः, न तत्र चिदत्शह्याया दाद्शरातरेण मुखया 

छत्या सामानाधिकरण्यं, चिद् हःसम्बन्धलच्षण्या स्यात्, 

अभिसं चष्टद हः, तेन शत्यैव सामानाधिकरण्यं, सतिख 
लच्षणाया ज्यायसो। तस्मात् पञ्चपञ्चाशद् हानि सम्बत्सरः 

स्यात्-इति॥ (€।७।९२अ०)॥ 

इति ओरीशवरखामिनः छतौ मीमांसाभाष्ये षष्ठस्याध्यायस्य 

सक्षम: पादः ॥ 

~ 



खु. 

भा. 

भा. 

ऽ€२ 

षष्टे अध्याये अष्टमः पादः ॥ 

[म्न 

अथानाद्ितागरेरेव चलुद्धौटद्ामाधिकाराधिकरणम् ॥ 

इष्टि पूत्वादकहुशेषो होमः संस्कतेष्वसिष स्याद- 
पच्छ;ऽप्याधानस्य सव्वश षत्वात् ॥ १॥ (१म पू०)॥ 

इह चत् हात्ष्वाम्नायते, “प्रजाकामं चत् हा चा याजयेचत्- 

गेदीतमाज्यं गृद्दोत्वा चतुद्धातारं ाचच्ीत पूतण ब्रेणादधं 

जुङयात्, तदुत्तरेणाड़म्* इति) तच सन्देहः, किं पव 

माने ष्टिसंस्छतेषु अभ्रिषु एवमादयः, उत असंस्छतेष्वपि ? तधा 
पत्तान्तराश्रयणमपि वच्यमाणं विचारयिष्यते। किं तावत् 

माश्षम् ?-“ संस्छतेषु अचिघु' एवञ्जातीयकः * अक्रतुशेषो' “पि 
-च्योमः' “स्यात्। यद्धप्यपूवै दविद्धोमा न कुतखिद्धमान् 

चाकाङ्कन्ति, तथापि अ्ाहवनोयादयो होमादीन् अकाङ्कन्ति,। 

° यदादवनीये जद्ोति, तेन सोग्स्याभीष्टः प्रीतो भवति-- 

इत्येवमादिभिः अुतिभिः। एवमिष्टपर्त्वात् सबद्ोमानां, 
संस्छताग्रिटतन्तित्वम् एवज्ञातीयकानाम्--इति॥ 

इष्टितलन ठु संस्तवश्चतु हां तृनसंस्कतेष दशयति ॥ 
सर२॥ (उण) ॥ 

तुशब्दात् पच्छो विपरिवत्तते। चतुद्धात् द्योमाः “असंस्छतैपुः 
अभिषु भवेयुः; तथा हि "दशयति", "एषा वा अनाहिताग्े- 

उत्तरणाद्ध सिति का० क्री पुरपाठः। ^“ च्थिवो दाता यीः अध्वथुः' दत्यारि- 

का सन््रश्तुदाता'' इति साधवः। 
शः 

॥॥ 
४, 

अच ` दामादिना आकाडच्छन्तेः इति पाठा भवितुं युक्तः । 
संस्छतःयिनिवे्येलमिति का० क्रौ° पु पाठः। 



€ अध्याये ८ पाटः ॥ -9& र् 

भा. रिषटिर्यचतदहातारः इति, अनादिताश्रेरिष्टयो न विद्यन्ते, ये 
= ~ ~ = ~ 

त्वेते चत् दातारः, तस्येषेव इषशिरिति, अनाहिताग्नेः एवज्ञातौ- 
यकान् होमान् दभ्यति। तस्मात् चसंस्छतेषु भवेयुः। “ननु 
लिङ्गम् असाधकं, प्रा्तिवक्तवदयाः--इति। तदुच्यते, ̀  

च © ६ 

द्ध उपद् शस््वपृव्वत्वात् ॥ र ॥ (यु०)॥ 

भा. णवं तदि, चक्रतुशेषाणां विधिः एषा भविष्यति,- “एषा 
अनाद्धिताग्नेः करिया-इति। एवम् अथ वदचनं भविष्यति, 
वादमातम् अनथकं भवति, अस्य च अस्ति विधिसामथ्यैम्। 
तस्मात् विधिः असंस्छतेषु- इति ॥ 

ख. स सव्वषामविशेषात् ॥ ४॥ (रय प्०)।॥ 

भा. अह, एतत् गद्यते विधिः- इ ति ; यत्त्,-अक्रतृशेषाणाम् 

 -इति, तन्न, ˆसदषांः क्रतशेषाणाम अक्रतशेबाणां च चत 

हातद्धोमानाम्। कृतः ?। "अविशेषात्, न क्रतृशेषाणामेव . 

अयं घम उचते, न अक्रतशेषाणम्- इति; तस्मात् सवाम ॥ 

ख. अपि वा क्रत्वभावाद्नाहिताग्रेररेषभत- 

निद्शः ॥ ५॥ (सि०, ॥ 

भा. “अपि वा-इति पच्चव्यात्तिः। अक्रतुशेषाणाम् एव 

अयं घमा न क्रटंशेषाणाम्। कुतः?। “अनाहिताश्नः' ˆ ऋत्व- 
भावात्, न हि अनाहिताग्नेः ऋतवः सन्ति; न च क्रत्वङ्ग केवलं 

मयुज्यमानं कस्मैचित् म्योजनाय स्यात्; न च श्रस्य अन्यत् 
फलं प्रकर्प्येत, प्रमाणाभावात्; वचनस्य हि अन्यदपि प्रयो- 

जनमस्ति; न च, अनेन वचनेन शक्यतेव्नाइहिता्नेः क्रतुः 

करपयितुम्। तस्मात् चक्रतुशेषाणाम् अयं धमः इति ॥ 



9६४ मोमांसा-दशंने 

भा. 

भा. 

जपो वानजिसंयो गात् ॥ & ॥ (आ०)॥ 

वाशब्दात् पन्तो विपरिवत्तते। न असंस्छतेषु अग्निषु एव- 
ज्ञातीयका दोमाः स्युः। कुतः?। आधानस्य सशेषत्वात् । 
“ननु वचनमिदम्.-‹ण्षा अनाहितन्रेरिषिःः-इति। न-- 
इति बमः, जपाथवाद एष भविष्यति, ये जपरूपास्तेषाम् 
अथधेवादो, न सत्रषां चतद्ातणम, एवं, "यदाहवनीये जद्योति 

इत्येवमादीनां वचनानाम् अधंवत्ता भविष्यति॥ 

. इष्ित्वन तु संस्तत होमः स्यादनारभ्यासिसंयोगा- 
दितरषामवाच्यत्वात् ॥ ७ ॥ (ड०) ॥ 

यदुक्तम्,--'एषा वा अनाहिताग्नेः क्रिया इष्ितुरया-- इति 
जपानाम् एष वाद्ः- इति, तन्न, नेषा वचनव्यक्तिः, यैषा 
अनाहिताग्नेः क्रिया, सा इषितुर्या-इति। किंकारणम् ?। 
सादर्यमाचानुवादोप्नथकः स्यात्, इतरस्मिन् प्ते विधिः 
अथेवान्- येवम् इष्टिः, एषा अनाद्ितान्नेः-इति, तदिष्टि- 
संस्तवाद्धोमानामेव वाद्ः। कथम्?। इ षटयागः, स॒ एवासेचना- 

धिको होमः। यदुक्त स्वेद्धोमाथे अादवनीयः- इति; तन्न 
चत् हा तने वाधिक्लत्य उचयते, किन्त अविशेषेण होमान्, स 

चत् हातष असम्भवात् अन्येघ् भविष्यति, चतद्धातृष च अना- 

हिताग्रेरुचपमानेषु ्राहवनोयो न अङ्गम्- इति 

उभयोः पिदयन्नवत् ॥ ८ ॥ (आ, ॥ 

नेतदस्ति, चनादिताश्रेरेव चतुद्धातारः- इति, “उभयोः 
सयुः, “पितुयज्ञवत्, यथा पितुयज्क अाहिताग्नेः अनाहिताभ्रेखः 

^ ^ तदथ नैव स वक्तव्या भवति' इत्यधिकः पाठः का० क्रौ° पुर। 



भा. 

भा. 

भा. 

च्च. 

ना 9 

६ अध्याये ठ पाद् । ७६५ 

एवं चतुद्धातारोग्पि। कथम् अवगम्यते ?। वणितमेतत्, - 
यदा अनुवादपच्षः, तदा ्राहिताश्रः, यदा विधिपत्तः, तदा 

अनाहिताग्नेः; उभयथा वचनव्यक्तिः प्रतीयते, न च म्रतोय- 

मानोण्धैः शकतेग्पक्छोतुम्। तस्मात् उभयोखतुद्दातारः-- 
इति॥ 

निदशो वानाहितान्नेरनारम्याखिसयोगात् ॥ ९ ॥ 
(०) ॥ 

न चैतदस्ति,--उभयो श्तुद्धातारो भवेयुः- इति । कथम् ?। 
एष हि अनाह्हिताग्रिनिह शः,- “एषा वा इटिः अनाहिताञ्चःः ` 

इति वचनेन अधिकृतः, न चाहिताभ्रिः, निह शसामथ्यात्। 
अथेवादे च उपच्तोणं तत्रैव न विरुध्यते ईइ{त। “यद्ादवनोये 
जुद्योतिः- इति वचनं न चतुद्धातृनेव अधित्य उचरते-- 
इत्युक्तम्। तस्यात् अनाह्हिताच्रेरेवज्ञातोयका इ)माः॥ 

: पिष्ठयन्ने संयुक्तस्य पनवचनम् ॥ १० ॥ (आ० नि०)॥ 
अथ यदुक्तः पितुयज्ञवत्- इति, युक्तं पितुयज्ञे, तत्र ्राहि- 

ताच्रिसंयुक्तस्य पुनरेतदचनं भवति,- चम्यनाहिताञ्चिना कायैः 
--इति, एतद चनम् अनाहिताग्रेरपि- इति अनाह्दिताग्नौ 
अन्वादहायकं करोति, इह तथा नास्ति वचनं, नियोगत एको 
निद शः,- “एषा वा अनादिताग्नेःः- इति, न चच अपिशब्दो- 
प्स्ति। तस्मात् पितृयज्ञेन चतुरयमेतत् ॥ (६।८।९ अ०) ॥ 

अनादितािषूपनयनदामा.घकरणम् ॥ 

उपनयन्नाद्धीत होमसंयोगात् ॥ ११॥ (प्) ॥ 

इदमामनन्ति, ‹उपनयंस्तिषटमिजुज्यात्--इति। तत 



६६ „+ मौमांसा-दश्ने 

भा. सन्देहः, किम् अयं होम चअाधानसंस्छतेषु अरिषु, उत 

मा. 

भा. 

भा. 

्रसंस्छतेषु ?- इति। किं प्रास्षम् ?“उपनयन्नादधीत-ड(ति। 

कुतः ?। “होमसंयोगात्' चाह वनीयस्य, "यद् हवनीये जुद्धोति,* 
तेन सोनग्स्याभीष्टः प्रीतो भवति--इति। तस्मात् चाधानोत्तर- 
काला एते होमाः- इति स्थितिः॥ 

स्य पलोष्टिवल्लोकिके† वा विद्याकर्ममानुप॒व्वेवात् ॥ 
१२॥ (रसि०.,॥ 

न चैतदस्ति. चाधाय एवज्ञातीयकं दोतव्यम्-इति। 
किं तद्दि? लौकिके एव प्रवत्तत- इत । कुतः ?। “विद्या- ` 

कमेोनुपू॑त्वात्, विद्याब्रहणाथा इमे होमाः; विद्यावत 
अघानेन अधिकारः, सामथ्योात्। अतः च्ाधानोत्तरकालता 
नैषाम् अवकर्पते, यथा स्थपतीच्ाम् ॥ 

आधानञ्च भाया संयुक्तम् ॥ १३ ॥ (य°) ॥ 

धानं च भायाखंयुक्तम् खूयते, विद्याग्रदणेत्तरकालख दार 

संयद्ः। तस्रात् चपि न चअवकरपते पुदेकालता चाधानस्य ॥ 

अकम्प्र चोद्धमाधानात्तत्समवायो हि कम्पममिः॥ 
१९६ ॥ (आ० नि०,)॥ 

“अचर राद, या पृमाधानात्, दारक्रिया, सा कमथ भवि- 
व्यति, वचनाच ऊद्धमाधानात्, अपत्याथा,- दयोरपि कालयोः, 

पिण्डपित्यज्ूवत् नेष दोषो भविष्यति इति। अचर उचते, 

“चकमे च' दारक्रिया, वा आधानोत्तरकाले। कुंतः?। 
अादवनीयादि- (समवायो ˆ कमेभिः भवति, खा्थे च 

* जति दति जा सा० युर पाठः| 

† स्थपतिवन्ञोकिकं दति का० क्रौ० पु रवं क° सं° द्वितीध पुर पाठः। 



भा 

च्च. 

भा. 

च्च. 

भा. 

भा. 

ई अध्याये ठ पादः॥ 3 

अश्मयः अाधातव्याः- इति नियमः। तस्मात् उभयस्िन्नपि 

काले दारसंग्रहः-इत्येतत् नास्ति॥. 

्रादइवदिति चत् ॥ १५ ॥ (आ०)॥ 

अचर अादह,-यथा पिण्डपितुयन्ः अह्िताग्नेः, अनाडिता- 

रेख भवति, एवं दारसंयद्प्प- इति यदुक्त, तत्परि हत्तेव्यम्॥ 

न खतिविप्रतिषेधात् ५ १६ ॥ (अ० नि० १) ॥ 

नेवं ; आतिविप्रतिषेधो दि भवति, एवं क्रियमाणे दारकमे{ण 
विद्याग्रदणोत्तरकालं श्रूयमाणं, पू त्रियते -- इति विप्र तषिड्धम्। 
अथादन्यदेवेदम्-इति चेत्; न, अथंप्रास्षस्यैव कालनियमः 
एषः ; उपनयनं च कमा, तत् दितीयस्यां विप्रतिषिध्येत ॥ 

सव्व धत्वाच्च पार्थो न प्रयोजयेत् ॥ १७ ॥ 
(आ० नि० र रुवं पू०,। 

अथ उचत, म्रागाधानाच, कमाथा एव, ऊद्धं च अप- 

त्याथा एव अस्य* भविष्यति, तेनेवं सति अस्य न [कच्चित् 

विरोत्स्यते- इति। उचते,- नेतदेवं, सवाथा इसा, न 
केवलम् अपत्याथतामेष्यति, तदुक्त फलोत्सा हा व्ेवात्-- 
इति। तस्मात् अपि न दिद्ारसंग्रहः। अपिच एवं द्र्यते, 
--“धम च चथ च कामे च नातिचरितब्याः- इति, एवं सति 
अतिचरिता स्यात्, अतो न दिदारसंग्रहः। णकेव भावा 
कमाथा अपत्याथा च, तस्वाख् विद्याग्रहणोत्तरक।लता। अतो 
न आधानसंस्छतेषु एते होमाः- इति॥ 

५ सादूतिका० क्री पु° पाठः। 
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ख. सोमपानात्त प्रापसखं दितौयस्य तस्मादु पयच्छत्+* । 
१८ ॥ (प° नि०)॥ 

भा. गद्यते एतत्,- प्रागृपनयनात्, नास्ति पलो इति; यदुक्तम् 

एषव पलो- इति, तन्न ष्यते, यथव स्तिः, ^धम च अथ 
च कामे च नातचरतव्या- डति, ^धमम्रजासम्पन्ने दारे न 
अन्यां कुर्ोतः- इ[{त च; एवम् इदर्माप स्मयते एव, अन्य- 
तरापाये अन्यां कुर्बोतः-इति। तस्मात् यस्य न धमेसम्पन्ना ` 
न प्रजासम्पन्ना वा पलो, सोग्न्यां कुवोत-इति। ˆसोमपानात् 
इत च अथवादं यपद्शति स्यः “सोमपो न इितोयां 

जायामभ्बषुयते- दति दितौयार्माप जायां दशयति ॥ 

ख. पिद्यन्न तु दशनात्मागाधानाल्मतोयत ॥ १९. ॥. 
(चप्रा° नि° ३, ॥ 

भा. “अथ कथं पितयज्ञस्य दौ कालौ ?- इति । उचते, वचनं 

{इ तच दृश्यते,- " चप्यनािताभ्िना कायः-इति। तस्मात् 
भागाधानात् पित्यज्ञुः-इति॥ (६ ।८।२अ०)॥ 

अनादितेऽ्रौ स्थपती्टयधिकरणम् 

ख. स्पती ष्टिः प्रयाजवद् स्प्राधेयं प्रयाजयेत्तादश्यांा- 
पटज्यत ॥ २० ॥ (पू०,॥ 

भा. अस्ति स्थपतोष्टिःः-एतया निषादस्थपतिं याजयेत्'- 

इलति। तच सन्दे हः,-- किम् चअाधानसंस्टतेषु खच्रिषु स्यात्, उत 
लौकिकेषु ?- इति । किं मराप्तम् ?-- संस्छते षु- इति । कथम् १। 

+ उपयच्छेत दति का० क्री पर पाटः॥ 



ई अध्याये ८ पादः ॥ -3६€< 

भा. “यद्ादहवनीये जदो ति- इत्ये वमाद् वचनात् । “ननु श्द्रस्य 

अदवनोयाभावात् नास्ति तस्य श्रतिः इति। उचायते,-- 
सा हि ्रदवनोयं प्रयोजयेत्, यथा प्रयाजान् अश्र॒तान् 
प्रयोजयति, एवं चोदकसामथ्यात्- इति ‹“तादथ्याच अप- 

इज्येत, स्थपतोच्छथं च चाहता अग्नयः, तस्याम् अपहक्तायाम् 
अषटज्येरन्, धारणं हि तेषां दृष्टकायम् चाम्नातम्, अतिक्रान्ते 
कायन स्यात्-डइति॥ 

ख. अपि वा लौकिकेऽसौ स्थादाधानस्यासव्वेशेष- 
त्वात् ॥ २१॥ (सि°)॥ 

भा. (अपिवा इति पच्तयाषटत्तिः। लौकिकेषु अग्निषु “स्यात् 
न संस्छतेषु । कृतः ?। “आधानस्य सदेशेषत्वात्, सवैकमेओेष- 
भूता अग्नयः, तदङ्गमाधानं, न कमोङ्गं; अत्यादौनामभावात् 
न कमप्रयक्तता आधानस्य; वाक्यसामथ्याच अ्रिम्युकतात्वं; 
यच्च दशेपूणेमासप्रयु्तं, तच्चोदकेन प्राप्यते, न द्रवयप्रयुक्तम्। ` 

तस्मात् लौकिकेषु अश्रिषु स्थपतोषिः-इति॥ (६।८। 
२ अ०)॥ 

अनाद्ितेऽग्राववकोणिपश्चनु छठानाधिकरणम् ॥ 

ख अवकौणि-पशुखः तददाधानथ्वाप्राप्तकाल- 
` त्वात् ॥ २२॥ 

भा. अस्ति अवकोणि-पयुः,- ब्रह्मचास्यवकोणीं नेतं गहभमा- 

लभेत'- इति) तच सन्दे हः,- किं तदथम् आधानं कत्तेयम्, 
उत लौकिकेषु अभरिषु तदत्तत?-इति। “चअवकोणि-पञ्ुञच 

* अवक पश्एः इति आ० सा° पु° पाठः॥ 
4 7 
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भा. तदत्' _ इत्यधिकरणातिदे शः, पटस्य अधिकरणस्य यः पुः 

भा. 

च्च. 

भा. 

पत्तः, स चच पूवः पत्तः; यः सिद्धान्तः, स सिद्धान्तः ;--सव्रार्थम् 
आधानम्, तस्मात् अहिताभ्रिष-इति पृः पन्ठः। चाधानस्य 
चम्रःकालत्वात्- इति सिद्धान्तः,-अप्राप्नोग्यम् आधानस्य 
कालः-इत्येतदुक्तं। तस्मात् इदमपि कमं लौ किकेषु--इति ॥ 
(६ । ८। ४ अर) | 

(~ ह 

दवके्धणामुद गयनादिकालताधिकरणएम् ॥ 

` उद :यनपृव्वपश्ाहःपग्ाहषु द् वानि स्मति-रूपा- 
न्याथद श्नात् ॥ २३ ॥ (सि) ॥ 

देवानि कमाणि उद्ाद्रणम् उपनयनम्रष्टतीनि। ततर 
सन्दे हः,- किम् अनियते काले देवानि कत्तव्यानि, उत उद्- 

मयन-मूपत्तादः-युण्याद्ेषु ?- इति । अनियते इति मान 
उद्गयनादिषु- इत चते। कुतः ?। एवं द्र न्ति.-- तेषु कालेषु 
देवानि- इ।त र्पाथेवाद ख॒, एतदै* देवानां रूपं, यत् 
उद् गयनं, पूपच्चौग्डः- इति, न च वयं देवादीनां पं 

विद्यः; अध त्वेषु कालेषु दैवानि क्रियन्ते, ततः एतेन सम्बन्धेन 
ख्पवचनम् अवकरुपते ¦ अन्यार्थं च वाक्यमेतत् दशयति, - 
पृब्द्धो वै देवानां, मध्यन्दिन मनुष्याणाम्, अपराः पित्- 
णाम्-- इति। तस्मात् एतेषु कालेषु टेवानि स्युः- इति ॥ 

अहनि च कम्म साकल्यम् ॥ २४ ॥ (यु) ॥ 

'अद्टनि चः विशेषः,- सकलं कमं अद्टन्येव शक्यति करतुम्-- 

इति, न रात्रौ करिष्यति॥ (६।८।५अ०)॥ 

* तद्रा इति आ सा० पुर पाठः। 



ई अध्याये पाद्ः॥ 9७१ 

पित्रकम्मेणाऽपरपक्ादिक।लताधिकरणम् ॥ 

ख. इतरेष तु पिचाणि।॥ २५ ॥ 

दौ =. [र © £ 

भा. आद्धारौनिच्रपरपत्तेञख्पराङ्तेच, स्न्टतिरूपान्याथंट्शनात्॥ 

(€ । ८ । € अ०,) ॥ 

ज्यातिष्टामा ङयाञ्ा क्रयया नित्यताधिकरणम् ॥ 

ख. याचजाक्रयणमविद्यमानें लोकवत् ॥ २६! (प०,॥ 

भा. इदं समाम्नायते ज्योतिष्टोमे, "दादश राचीर्दीच्तितो ष्टतिं 

न्वीत'- इति, तथा “सोमं क्रीणाति-इति। तत्र सन्देहः, 

किं यस्य न विद्यते गठतिः, तेन वनितब्या, यस्य च न 

विद्यते सोमः, तेन केतव्यः; उत उभथापि सति च असति 

च?। किं प्राप्तम्?“ याच्जाक्रयणम् अविद्यमाने तिधने 
सोमे च स्यात्। कस्मात्? । द्रव्यसन्ावाथं याच्जाक्रयणं, तत् 

विद्यमानेणनथ॑कम्; अनथकं च उक्तमपि न कर्त्यम्। तस्मात् 
अविद्यमाने भवेत्, लोकवत् ; यथा यस्य लोके नास्ति दूर्यं, स् 

याचते क्रीणाति च, एवम् इदापि द्रष्टव्यम्॥ 

ख. नियतं वाधंवच््वात् स्टात् ॥ २७ ॥ (सि०) ॥ 

भा. . “नियतं वा' याच्जाक्रयणं, तदिद्यमाने अविद्यमाने च द्रे 
स्यात्, एवं याच्जाक्रयणम् “अथंवत्' भवति, ज्योतिष्टोमपरयु्ं 
हि तत् अूयते, न द्रवयप्रयुक्तं; तच्च नित्यं ज्योतिष्टोमस्य; 
नेवं वचनं भवति,-यद्ा द्रव्यं नास्ति, तदा कत्त्यम्- इ {त ; 

* न्यायमालायां नदमधिकरण।न्तरतथा उदललखि। वात्तिकं (५5 अधिकरणम' 

इत्यक्तम् । 
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भा. 

भा. 

ज्योतिष्टोमस्य च नित्यमङ्गमुक्त, दरव्याभावो निमित्तम् उक्तम्- 

इति परिकड्प्येत, कल्पनायां शब्दो बाध्येत । अतो याच्ा- 
क्रयणसंस्छतम् द्र्म् इहो पयोक्तव्यम्, अन्यथा वेगृष्यं भवति । 
तद्मात् सति च असति च द्रव्ये याच्जाक्रयणम् अनृष्टातच्यम् 

--इति। अथ यदुक्त, -लोकवत्-इ ति, लोके कम अथेल त्तं 
भवति, न शब्द्लत्तणं, यथा अधेः, तथा क्रियते; न, यथा 

शब्द्; वेदे तु शब्देनैव अथाग्वगम्यते, तथैव चअनुषटेयम्-- 

द्रति। तस्मात् विद्यमानेपि कत्तवयम् ॥ (६। ८ । ७ च) ॥ 

ज्यानिष्टामादिष पधोत्रतादौनामपि नित्यताधिकरणम् ॥ 

(९ * न~ 

तथा भक्षप्रेषाच्छादनसंज्नत्तदहोमद्ेषम् ॥ २८ ॥ 

ज्योतिष्टोमे अूयते,-^ पयो व्रतं ब्रा द्चणस्य यवागू-राजन्यस्य, 
मित्ता वेश्यस्य इतिः; तथा दशपृणमास्योः मरेषः,-- 

"मरोच्तणोरासादयेष्मं बह्धिरुपसादय सुचः संखटद्ढि पलीं सन्न- 

च्याज्येनोदे ि- डति; तथा वाजपेये यते, “दभनयं वासो 
भवति--इति; पशौ संज्नघ्रददोमः,-“यत् षमुमायुमषतरो 
वा प्धिरादत अग्रिमा तस्मादेनसो विश्वान्मुञ्चत्वंदहसः'-- 
इति; तथा, “योग्स्यान् डेष्टि यच्च वयं दिष्मः-इति वचनम्, 
एतानि उदादइहरणएवचनानि। ; 

तेघु सन्दे हः, किं यस्य अपरं भोजनं न विद्यते, स पयो 
व्रतयेत्, यवागूमामिन्तां वा, उत विद्यमानेप्पि ?- इतिः; तथा 

यो प्रेषितः प्रैषाथ न प्रतिपद्यते, ख मेषितव्यः, उत प्रतिपद्य- 
मानोप्पि?- इतिः; तथा, यस्य खमयं वासो नास्ति, स 

दभमयं परिदधीत, उत विद्यमानेभ्पि?- इतिः; तथा यस्य 

पसुमायुम् कुयात्, उरो वा पादौ वा हन्यात्, स एतेन मव्रेण 
जृक्यात्, उत च्न्योग्पि?- इतिः तथा, यो देष्टि कच्चित् 

नि + 3 

व्क कका 



भा. 

भ. 

भा. 

ई अध्याये ठ पाटः॥ 9 ऽइ - 

अन्येन च दिष्यते, स॒ एव मवरं ब्रूयात्, “योग्यान् देषटि-- 

इति; उत अदिषन् अदिष्यमाणखापि?-इति। 

तत्र अधिकरणातिदेशोग्यम्। तत्र यः पृषेस्िन् अधिकरणे 
पैः पत्तः, स इद पः पचः, यस्तत्र सिद्धान्तः, स इन्ध 

सिद्धान्तः,--अविद्यमाने कुय्योात्--इति पृः पत्तः; “नियतं 
वाथेवत््वात्' (६। ८। २७ खछ०)- इत्युत्तरः स एव च्च न्यायः, 
यः पूव ॥ (६ ।८। र अ०)॥ 

अपररातरे व्रतस्यानियमाधिकरणम ॥ 

्रनथेकां त्वनित्य स्यात्॥ २८ ॥ 

ज्योतिष्टोमे अ्रयतें,--" मध्यन्दिनिष्परराते वा व्रतं बतयति- 
इति। तत्र सन्देहः. किं नियतम् पररा व्रतम्, उत अनि- 
यतम् ?- इति । किं माम् ?- “नियतं च अथेवत््वात् स्यात्' 
-इति। णवं भ्रापते ब्रूमः,-“अनथेकं त्वनित्यं स्वात्, यदा 
एवम् मन्येत,-- अस्मिन् काले व्रतं मे जरिष्यति-इति, तदा 

व्रतयेत्, यदा तु खलु मन्येत,-न सम्यक् जरिष्यति- इति, 

तदा तत् बतं क्रियमाणम् अनथकं स्यात्, यदि हि अजीणन 

यजमानो स्ियेत, तदा तव्रलोपः, तव्रलोपे च सतलोपः। 

तस्मात् अनियतं तस्िन् काले व्रतं व्रतयितव्यम्- इति ॥ (€। 

८।९ अ०)॥ 

कागस्यवाग्रीषोमोयपश्एताधिकरणम् ।॥ (छल चिन्तारूपमिद म्) ॥ 

पशुचोद्नायामनियमोऽविशेषात् ॥ ३० ॥ (पृ०)॥ 
ज्योतिष्टोमे पुर ग्रोषोमीयो,- “यो दौ ् ितो यदग्नीषोमीयं 

पम्पुमालभते-इति। तत्र सन्देहः, किंयः- कञ्चित् पुरा 



* ७9.59 सोमांसा-दश्ने 

भा. लम्भनोयः, उतकागः?- इति वच्यमाणेन अभिप्रायेण भवति 

भा. 

भाः 

संशयः। (नन् एकेषामाम्नायते.--अजोग्प्रोषोमीयः'- इति, 

सहेशाखाप्रत्ययं च एव कम'- इति । चत्र उचते, प्रति- 
शाखं भिन्नानि कमाणि--इति छत्वा--चिन्ता। किं तावत् 
माप्म् ?--*पसुचोद नायाम् अनियमः'; उत्सगं कन्ये दरं 

शक्यते उत्खष्ुम्, न पगुत्वं; द्रव्यं हि साधकम्, अतः अच 
द्रव्यम् अन्तरेण, उत्सगा न सम्भवति-इति द्रम् उपाटो- 

यते। तस्मिन् उपादौयमाने अनियमः, यत्किञ्चित् उत्खष्टव्यम् 
--इति। कुतः एतत् ?। “अविशेषात्, न हि पय्युत्वसम्बदधेषु 
कखिदिशेषः उपलभ्यते । तस्मात् यः-- कथित् पुः इति॥ 

चागो वा मन्तवर्णात् ॥ ३१॥ (सि०)॥ 

वाशब्दः पन्तं व्यावत्तयति। नेतदस्ति,-यचर- कचन दये 
पय्पुत्वम् उपादे यम्-इ ति। अस्ति उत्खष्ट्यस्य नियमकारणं 

मव्रवणः,- 'अचश्रवे कछागस्य वयाया मेदसोग्नुबुह्धि- डति, 
छागमकाभ्नसमयथा मच्रवणः समाम्नायते, यदि छागो न उपा- 
देयः, ततस्तत्मरकाशनसमथस्य उपादानम् अनथेवत्, तेन अव- 
गम्यते,- छागम् अधिह्लत्य उत्से विदधाति इति, माव 
वर्णको द्रदयनियमविधिः-इति॥ | 

न, चोद्नाविरोधात् ॥ ३२ ॥ (आ ०; ॥ 

नेतदेवं, न शक्रोति मव्रवणञ्योदनायां भ्रत्यर्थन्यां द्रष्ं 
नियन्तुम्, यत्र हि द्रव्यस्य प्रकाशकं न यते, त्र अप्रकाशित 

मेव तत्कत्त्यम्-इति। तस्मात् न मववणात् प्रकाश्य नियम- 
विधिः* करप्यते, एवमत! प्रकाश्यं प्रकाशयितव्यम्- इ ति। 

* प्रकाशकनियमविधिरिति अआ० सा० प° पाठः। 

† एव मन्त्प्रकाश्यमिति क ° सं° द्दितौय प° पाठः। 
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भा. अन्न पुनः शब्दे न अवगम्यते,-पयुत्वेन प्रकाशयितव्यम्- इति। 
तस्मात् न मन्रवणः ततूसद्धावे समथः; मव्रवणाङ्गि करुप्या 
मरयोगवचनयतिः, इ इ लुप्ता मयोगवचनेन उपसं दहत्या, अन्य 
एव पुशब्द्स्य अर्थैः पममुत्वम्, अन्यो मच्रवणन नियम्यते 
च्ागः। तस्मात् न मव्रवणेञ्योद नाविरोधेन नियन्तुमदात-- 
इति॥ 

ख. आघेयवदिति चेत् ॥ ३३ ॥ (आ० नि) ॥ 

भा. “इति चेत्' पश्रयसि,--न पयुत्वम् अन्येभ्यः पमुभ्य चाच्छे- 
व ` 2. णिते > 

तव्यम्-इति; यथा, (आघ्यं णीते, चीन् दणोते--इति 

सामान्यस्रूतिः चिष्ववावतिष्ठते- इति, तित्वं विशेषो विव- 
ततिति न अन्ये विर्वाच्ताः- इ(त); एवम् इद्धापि पुत्वं, 

छागं म्रकर्पयितुम् ¡ववच्छितं, न अन्यान् विशेषान्- इति ॥ 

ख. न, तच चोदितत्वात् ॥ ३४ ॥ (आ०)॥ 

भा. नेतदेवं, तच दः अचोदितं द्रम् उत्खष्टव्ं, मवण, वरणे 
पुनख्ोदितं ; तत चित्वसह्भुया सम्बन्धस्य वरणे चोदितत्वात्, न 

अन्या सङ्खया क्रियते। आघयशब्टादपि न चनाषयं, चिशब्द्स्य 
हि तत् सामथ्यै, येन अापयशब्दो विशि्टसह्या{दषयो निय- 
म्यते, इह न मस्य सामथ्यम्। तस्पात् अनियमः इति॥ 

4. ९५ (#- = [ 

ख. नियमा वकथ्य द्थभदाङद्धदः प्रथक्ताभिधानात् ॥ 
३५ ॥ (आ० नि०,॥ 

भा. “नियमो वा, .रेकाथ्यं हिः पणुच्छागशब्दयोः,- सामान्यं 

पसुः- इति, छागादयो विशेषा उचन्ते। कथम्?। तैः सामा- 
नाधिकरण्यात्, पम्ुः छागः, पमुरष्रः, पसुमषः पमुरुखः-- 

इति। णवं सुति न मव्रवणेः पयुशब्देन विरुध्यते, तेन कागो- 
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भा. ग्यालब्धव्य ञ्ौदितः, मव्रवण उपादीयमाने इदम् अवगम्यते, 

छागं विवच्ित्वा त्रयं पयुशब्दः उच्चरितः इति, न अन्यान् 

विशेवान्-इति। शगोपकरणम् अस्य उपदशतं, यदुप- 
दंशने पस्ुशब्द्ञ्छधगाभिप्रायः इति गम्यते, यथा युगवरपे 

उपद् शते, ईषाचक्रादिसन्निधाने चेत् अत्तमानयेति उचयते, 
तदा, यानाच्मधिक्लत्य ब्रूते इति गम्यते, नतु विदेवनाच्तम् 

-इति। यदि हि अथभेटो भवेत् पमुच्छागशब्द्योः, पथ 

क्ेनाभिधानं, ततो मेदः स्यात्,न छाग एव नियम्येत, 

अविदितः कागाधे- इति अश्वोपादानम्। अपि च, कछाग- 

पचते तं मच्रवणेः प्रकाशयेत्; कछागाथाभिधाने पुनः पखुशब्दस्य, 

कछागप्राप्तावन्येषाम् अप्राक्षिरिति अन्यस्मिन् माप्त लिङ्गेन 
नियमः क्रियते-- इति ॥ 

ड. अनियमो वाथन्तरत्वादन्यत्वं तिरेक शब्द- 
भेदटाभ्याम् ॥ २६ ॥ (आ०)।॥ 

भा. “अनियमो वा, यः- कित् षयुः उपादेयः, ˆअथान्तर- 
त्वात्, अधीन्तरं पयसुत्वम्, अथान्तरं कऋागत्वम्, अ्थेयोर च 
सामानाधिकरण्यं, न शब्द्योः। कथं पुनरथान्तरं गम्यते ?। 
व्यतिरेकाच्छब्दभेदा च, च तिरेको हि भवति,- कित पुनं 
क्ागः। तथा, छागः, पयुः- इति शब्दभेदः ; शब्दभेदादेवाथं- 

भेदो न्याय्यः। एकस्िन् वाक्ये समवायात् पयु ागमानय-- 
इति, इतरथा, अन्यतरेण छताथेत्वात् अन्यतरो वाक्ये न सम- 
वेयात्. समवेति च। तस्मात् न्यत् पसुत्वम्, अन्यत् छागत्वं; 
तस्पात् अनियमः,-यः-- कचित् पशुः उपादेवः--इति। 

तचोत्छचिका* पच्त्ाट त्तिः, अन्यत्वेण्पि सति नियम एव। 

* सन्तात्खचिका इति आ° सा पुर पाठः। 
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द. 
कुतः ?। मव्रस्य प्रयोगवचनेन गृद्धीतत्वात्, मव्रसाधनं हि 

कम- इति गम्यते, यदि क्ागम् उपादास्यामहेः सगृणं कम 

शत्तामः. कत्तुम्, मव्रम् उपाददानाः, मरस्य अपाल्िकत्वात् ; 

अथ अन्यम् उपाद्ास्यामदे, मस्य विषयाभावात् मवम् अप 

जतो न सगणं कमं निवेत्तयेम, अतोः न च अतिं बाधामहे, 

अन्यस्मिन् पयुशब्दो वत्तते--इ ति, न च अन्यम् उपाट्ास्यामद्ेः 

बेगृण्यादिभ्यतः। तस्मात् छागः एव उपादातव्यः- इति ॥ 

“ननु अश्वम् उपाददाना नेव मव्रवणेम् अपद्ास्यामः, स 

एव अश्वः छागो भविष्यति, यण््िन्नगमनोग्श्वः, स छागः, 

ङ्दिगमेख छागशब्दः प्रसिद्धः। 

रूपाल्ञिङ्गच ॥ ३७ ॥ (आा०) ॥ 

“कचित् मुष्करा भविष्यन्ति--इति शूयते, यद्यन्तरेण वचनम्, 
अमुष्करास्तटेदम् उपपद्यते। तस्मात् छिन्नगमनोग्शवोभ्पि 

चछागः- इति कमास्या भविष्यतिः। अच उचयते, 

ह) च 

छागे न -अ्मौख्या रूपलिङ्गनभ्याम् ॥ उट ॥ 
| (आ० नि०,)॥ 

. “कगे' ˆकमास्या' रूपलिङ्गाभ्यां न अूवकरपते, न हि छाग- 
ष्टः रछिन्नगमनवचनः, समदायो डि असौ पथक् अथान्तरे 
असिद्धो, न असौ अवयवप्रसिद्या बाधितव्यः ए न 

। अश्वः छागः ॥ द 

रूपान्यत्वान्न जातिशब्दः स्यात् ॥ ३९ ॥ १ 
(आ० नि° १) ॥ 

. इदम् अम्यपटोत्तरं खचम्। “अथ कस्मात् न वयोवचनो 

* तन इति काण क्रौ° पण एवं कं० सं° द्वितौयप° पाठः| 

| 
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भवति? वयोवचना चेते शब्दाः छागण्छागलो वस्तः- इति, 

तेन अश्वोप्पि वयोवचनो भविष्यति इति। उचयते, 
नैतदेवं, सत्यं वयोवचनः, अजा पतिगतन्तु वयो वदितुम् शक्रोति, * 
यथा शोणएः--इति वणेवचनः अश्वजातिगतं वे वदति, न 

अन्यम्। तस्मात् “रूपान्यत्वात् न' वयोमाज्वचनः, किन्त 

जातिशब्दः स्यात्, जात्याञ्रयं वयो वदेत् । अतञ्छाग एव 
नियम्यते ॥ 

ख. विकारो नोत्त्तिकत्वात्+ ॥ ४० ॥ (आ नि° २) ॥ 

भा. इदमपि पदोत्तरम्,- इह अश्वादोनां विकारञ्छागशब्द्ः, 

किञ्चिद अश्वादीनाम् उच्ास्येते, न किञ्चित् अन्यदेव। 

तस्मात् चश्वोण्पि कछागः--इति, `न उत्पत्निकत्वात्, ओौत्प- 
्तिको हि नामिनाम्नोः सम्बन्धः- इत्युक्तम् (९५।९।२ ख०), 

न आस्याविकारः सम्भवति-इति। तस्मात् न अश्वज्छागः, 
अतः छछाग एव उपाद्ातव्यः- इति ॥ 

ख. स नैमित्तिकः पश्ोगुंशस्यार्चोः.तत्वात् ॥ ४१ ॥ 
(आ ० नि° ३) ॥ 

भा. पदोत्तरमेव इटं खूचम्। अथ कस्मात् न हिद्रनिभित्तः छाग- 

शब्दो भवति ?.-टवं ूयते,- ~ सुषिरो वा एतद्धि पसुः यद्धि 
वपामुत्विदन्ति- इति। न--इत्युचरते, छिषद्रत्वस्य * गणस्य' 

“परशोः चोदितत्वात् ; “अव्यङ्ग पुमालभेत- इति हं 

चोद्यते। तस्मात् अच्रिः पयुः। न च, अवयवप्रसिद्या 

समुदायगप्रसिद्धिवाध्यतेः--इत्युक्तमेव। तस्पात् छाग एव उपा 
देयो न अश्वादयः-इति॥ 

त" ॥ 

५ *‹ विकार इति चत् । ४० ॥ नेत्पत्तिकलात् ॥ ४९ ॥ इत्येवं सचद्वयरूपतया 

आ० सा° पुस्तके कं° सं° पुस्तके च पठितम् । 
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` खः जातेर्वा तव्मायवचनाथवच्त्लाभ्याम् ॥ ४२ ॥ (सिर) ॥ 

भा. वाशब्दः अवधारणायाम्। यस्मात् चवयवप्रसिद्धया समु- 
दायभसिद्धिनं बाध्यते, तस्मात् “जानेः' एव कागशब्दो वाचकः, 

एवं समुदायस्य अथवत्ता अनुगृद्धौता भविष्यति- इति तत् 
्रायवचनम् उपपद्यते, “ विश्वेषां देवानाम् उखाणां छागानां 

मेषाणां वपानां मेदसोग्नुब्ूद्ि- इति जातिप्राये वचनम् 
उपपद्यते ; प्रायेणापि हि नियमः क्रियते, यथा, अग्रपप्राये 

, लिखितं ददा अयगोग्यम्-इति वुद्खिभेवति। तस्मात् काग 
| एव॒ उपादातव्यः- इति। कछत्वा-चिन्तायां* प्रयोजनं न 

वक्तव्यम् ॥ 

| इति ओशवरखामिनः छतौ मीमांसाभाष्ये षष्ठस्याध्यायस्य 

| अष्टमः पाद्ः॥ अध्यायख समाप्तः 
| 

समाश्षख् पूव्वैः षट्कः ॥ 

= [4 क काद ५ 

* श खान्तर विधा एव ˆ कागेऽग्रोषामौयः'' इति स्यट्मुक्तलात् दूयं छला-चिन्ता । 
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